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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 انيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 :دعب امأ نيعمجأ هبحصو هلآو دمحم

 باتك ىلع ديفملا لوقلا” باتك انل عبط نأ قبس دقف

 سردلا نم ةلجسملا ةطرشألا نم ًالوقنم ناكو "ديحوتلا

 وعدت فذح وأ ةدايزب ليدعت هجورخ دعب هيف لصح دقو

 هتعجارم دعب ةرم لوأل هعبط ديعن نحن اهو .هيلإ ةجاحلا

 .ةدمتعملا ةخسنلا يبه هذه نكتلف .(يزوجلا نبا) راد يف

 .قفوملا هللاو .هيبنتلا ىرج اذلو

 ها14/١4110/1 یفررح

 هللا ىلإ ريقفلا هالمأ

 : ا





 ۷ هماسقأو ديحوتلا فيرعت

 جيلا زرقا مام

 رورش نم هللاب ذوعنو هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا

 للضي نمو هل لضم الف هللا هدهي نم انلامعأ تائيس نمو انسفنأ

 دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو هل يداه الف

 نمو هباحصأو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هلوسرو هدبع اًدمحم نأ

 حرشب انمق نأ  ةنملاو دمحلا هلو  انل قبس دقف دعب امأ

 ةبلطلا ىلع باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيشل ديحوتلا باتك

 ام ليجستب ةبلطلا ضعب ماقو ةزينعب ريبكلا عماجلا يف انتاسلج ءانثأ

 .هب انملكت

 ابأ هللا دبعلا ناميلس روتكدلا ناميركلا ناوخألا رداب دقو

 اماقو ةباتك لجسملا غيرفتب حقيشملا يلعلا دلاخ :روتكدلاو ليخلا

 .ديحوتلا باتك ىلع ديفملا لوقلا :هايمسو هعبطب

 .كلذب عفنيو ةبوثملا امهل لزجي نأ ىلاعت هللا لأسأف

 ال بالطلا ىلع حرشلا نم اليجست لقن ام نأ مولعملا نمو

 وأ ميدقت وأ ةدايز وأ صقن هيف نوكيس لب اًريرحت بتك ام يواسي

 . للخلا نم كلذ وحن وأ راركت وأ ريخأت



 'هماسقأو ديحوتلا فيرعت ۰ ۸

 ,ررخاف كلذ نم ءيش اهيف دجو ىلوألا هتعبط ترهظ املو
 E ةداعإ ىلإ جاتحاف ةيناث ةرم هعبط ديعأ مث حقنو

 .ةعابطلا يف هبلاغ

 :باتكلا نم فذحي نأ تيأر دقو ةثلاثلا ةرملل داعي وه اهو

 نأ ىلاعت هللا لأسأ ثيداحألاو تايآلا وزع أدع ام يشاوحلا عيمج
 .ميرك داوج هنإ هدابعل اًعفان هتاضرمل اًقفاوم ههجول اًصلاخ نوكي

 . ىلاعت هللاب نينيعتسم دوصقملا يف عورشلا ناوأ اذهو

 ٠ ديحوتلا باتك

 :فلؤنلا نس باتل ةبطخ انيديأب يتلا سلا يفرك مل
 ,ىفتكا فلؤملا نوكي نأ امإو خاسنلا نم تطقس نوكت نأ امإف

 02| ٠ .ديحوتلا وهو باتكلا عوضوم ىلع ناونع اهنأل ةمجرتلاب

 'هلعج اذإ ءيشلا دو ردصم اا ردع لا امأ

 .اًدحاو

 د م ىلاعت - هللا دارفإ :عرشلا يفو

 1 دكا ءامسألاو ةيهولألاو



 0 هماسقأو ديحوتلا فيرعت

 :هماسقأ #*

 : ماسقأ ةثالث ىلإ ديحوتلا مسقني

 .ةيبوبرلا 'ديحوت ١

 . ةيهولألا ديحوت - ١

 .تافصلاو ءامسألا ديحوت - ۳

 امه امو ٍضرأْلآَو ِتوَمَّسلَأ بر :ىلاعت هلوق يف تعمتجا دقو
 . ايس مل مل له دول ربطضأو هبا ١ سا و وی »م اك هل ميم مع وسو سال

 .ةيبوبرلا ديحوت :لوألا مسقلا *

 .ريبدتلاو «كلملاو «قلخلاب - لجو زع - هللا دارفإ وه

 . هللا الإ قلاخ ال هنأ ناسنإلا دقتعي نأ :قلخلاب هدارفإف

 ديفت ةلمجلا هذهف ؛ (ألاو قلقا هل الأ## :ىلاعت لاق 1 WD) ير يمل 4 عع يك 5

 .رصحلا ديفي ريخأتلا هقح ام َميدقت نإ ذإ ؛ربخلا ميدقتل رصحلا

 يامل ني مُكُفْررب هلأ ربع يلح ني لهل :ىلاعت لاقو
 ماهفتسالا نأل للاب قلخلا صاصتخا ديفت ةيآلا هذهف ؛'"”4َنّرَدْلَو

 .54 ةيآلا :ميرم ةروس (1)

 ٠٤. ةيآلا :فارعألا ةروس (۲)

 .۳ ةيآلا :رطاف ةروس (۳)



 هماسقأو ديجوتلا فيرعت 1 ٠

 ےک ےس ر ص

 ةت : ىلاعت هلوقك ؛ هللا ريغ قلاخ تابثإ نم درو ام امأ

 :مهل لاقي نيروصملا يف ةي هلوقكو 274 قِيلَ ُنَسْحَل هلأ
 ماس

 وه لب «مدع دعب اًداجيإ سيلو «ةقيقح ا
 روصحم لب ءالماش سيل اًضيأو «لاح ىلإ لاح نم ءيشلل ليوحت
 رک فانز الف م ا روف واوا نكي اهي
 . قلخلاب هللا دارفإ

 :كلملاب هللا دارفإ امأو

 : ىلاعت لاق امك ؛مهقلاخ الإ قلخلا كلمي ال هنأ دقتعن نأف

 وي نس لف :ىلاعت لاقو « زالو توس كلن ر 0
 ش . 4و دي كح

 ا{ : ىلاعت هلوقك ؛هللا ريغل ةيكلُملا تابثإ نم درو ام امآو ۰

 لاف ییا وک مت میک تکل اتوا هيي ع
 ال ذودحم lL 4 ت ان رڪ ام ام ّوأ# :ىلاعت

 ٠٤. ةيآلا :نونمؤملا ةرونم (1)
 باذع باب «سابللا باتك) «هحيحصاا ين يراخبلا :هجرخأ «رمع نبا ثيدح نم (۲)

 باب « ةنيزلاو سابللا باتك) «هحيحص» يف ملسمو 4278/٠١ «ةمايقلا موي نيروصملا
 ْ 1 ۱١۷١(. /۳ «ناريحلا ةروص ريوصت ميرحت

 .1۸۹ ةيآلا :نارمع لآ ةروس (۳)

 .۸۸ ةيآلا :نونمؤملا ةروس (4)
 )٥( ةيآلا :نونمؤملا ةروس 5

 ' .51 ةيآلا :رونلا ةروس (0



 ۱۱ هماسقأو ديحوتلا فيرعت

 ام كلمي ناسنإلاف ؛تاقولخملا هذه نم اًريسي اًئيش الإ لمشي

 نم وضاق كلم ره اکو «هريغ دي تحت ام كِلمَي الو ءهدي تحت
 ٠ ال اذهلو «كلملا مامت هدنع ام ِكِلْمَي ال ناسنإلاف ؛فصولا ثيح

 .اعرش هيف هل نذأ ام بسح ىلع الإ هيف فرصتي

 ال :انلق ؛هناويح بذعي وأ هلام قرحي نأ دارأ ول :الثمف

 . الماش اًماع اكلُم هلك كلذ كلمَي وهف ؛- هناحبس هللا اّمأ ءزوجي

 :ريبدتلاب هللا دارفإ امأو

 لاق امك ؛هدحو هللا الإ ربَدُم ال هنأ ناسنإلا دقتعي نأ وهف

 رال لأ كيب مآ ٍضّرْلاَو املا ني كُفْدَرَي نم لف# : ىلاعت
 ألا رب سو يلا ترم تنبأ حو يبل نم لآ رب نو
 يحْلأ دب ادامه نيل ميو هلأ کیک (©) هَ اََأ لَ ا تولوھیسک .

 . 4 تورش ناک ٌلكَصلأ اکل

 امب روصحمو «هدي تحت امب روصحمف ؛؟ناسنإلا ريبذت امأو

 .اًعرش هيف هل نذأ

 نيذلا نوكرشملا هيف ضراعي مل ديحوتلا نم مسقلا اذهو
 نيلو# :ىلاعت لاق «هب نيرقم اوناك لب هيلي لوسرلا مهيف َتعُب

 . 4ي رم َنُهَملح نوفل َسْرلاَو تولا لح نم تلا
 ) )1١ناتيآلا :سنوي ةروس 71 ۳۲.

 ) . )۲ةيآلا :فرخزلا ةروس 8.



 ةماسقآو ديخوتلا قيرغت ظ

 هديب يذلا وهو «زمألا ربدي يذلا وه هللا نأب نوُرِقُي مهف

 ْش .ضرألاو تاوامسلا توكلم

 ا نيَقِلاخ لامل نإ :نيقولخملا

 e «ةيبوبرلا ديحوت دحأ دَحجي ملف

 ىلع هركنأ هنإف ؛نوعرف نم لصح ام الإ «كيرشتلا ليبس ىلع
 .هدوجو ركنأو رر نما هللا لطع هنإذ اک ليطعتلا ليبس
 بنِ امل 4کلا مدر نأ لق :هنع ٌةياكح ىلاعت لاق

 1 . 4یع دل نن مكحت

 ا ا ل اف

 ا ا او 4مو انن م اهتتفيتساو اهي أودع
 ثر ال لوده لأ ام تمل قل :هرظاني 2 ىسوم نع

 0 هللا وه برلا نأب رقم هسفن يف وهف ۲ 4 ٍضْرَاْلاَو ِتاوُمَّسل
 .- لجو

 ثيح «سوجملا كيرشتلا ليبس ىلع ةيبوبزلا ديحوت ركنأو
 اولعجي مل كلذ عمو «رونلاو ةملظلا امه نيقِلاَح ملاعلل نإ :اولاق

 .[4 ةيآلا : تاعزاتلا ةروس 000(

 ."8 ةيآلا :صصقلا ةروس (۲)

 | ١5. ةيآلا :لمنلا ةروس (۳)
 ٠٠١. ةيآلا :ءارسإلا ةروس (0)



 1۳ هماسقأو ديحوتلا فيرعت

 «ريخلا قلخي هنأل ؛ةملظلا نم ريخ رونلا نإ :نولوقي مهف

 قلخي يذلا نم ريخ ريخلا قلخي يذلاو ءرشلا قلخت ةملظلاو

 .رشلا

 ؛ ءىضي دوجو رونلاو «ءىضي ال مدع ةملظلا نإف ؛اًضيأو

 . هتاذ ىف لمكأ وهف

 ىلع ميدق رونلا نأ :وهو «ثلاث قرفب اًضيأ نولوقيو

 وأ «ةميدق يه له :ةملظلا يف اوفلتخاو «ةفسالفلا حالطصا

 .نيلوق ىلع ؟ةثدحم

 .دحاو ملاعلل قلاخلا نأ ىلع لقعلا ةلالد

 ني م راكم كورال وهلا دس ا :ىلاعت هللا لاق
 . ضع لع ا ى تلو | وإ

 امب درفني نأ ديري قلاخ لك ناكل ؛نيقلاخ ملاعلل انتبثأ ول ذإ
 .دحأ هكراشي نأ ىضري ال ذإ ؛كولملا ةداعك هب لقتسيو قلخ

 نوكي نأ وهو ءرخآ اًرمأ اًضيأ ديري هنإف ؛هب لقتسا اذإو
 .دحأ هيف هكراشي ال هل ناطلسلا

 دحاو لك زجعي نأ امإف ؛ناطلسلا ادارأ اذإ ٍذئنيحو

 رطيس نإف ؛رخآلا ىلع امهدحأ رطيسي وأ ءرخآلا نع امهنم

 ٩١. ةيآلا :نونمؤملا ةروس (1)



 اعم لك رجع نإو ل ةيوبرلا' تا رخ الا ىلع انفدحلا

 حلصي ال زجاعلا نأل ؛اًعيمج امهنم ةيبوبرلا تلاز رخآلا نع

 .اًبر نوكي نأ

 .ةيهولألا ديحوت : ئناثلا مسقلا

 هتفاضإ و ؛نيّرابتعاب ت ةدابعلا e :هل لاكيو

 ْ ٍ . ةداعلا ديحوت ىمسي

 . ةدابعلاب - ا هللا دارفإ وهو

 لأ ا كلذ :ىلاعت لاق «ىلاعت هللا وه ةدابعلل قحتسملاف

 ' وو رع 2 رم رو

 لليتا هنود ني نوعي ام نو ّقَحْلا وه

 : نيئيش ىلع قلطت ةدابعلاو

 فاز لمت شو نختار د لعل" مح هيلا 7نوألا

 ش .اًميظعتو ٌةبحم ؛هيهاون بانتجاو

 ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق امك اهانعمف ؛ه ديلا : ىناثلا

 لاوقألا نم هاضريو هللا هبحي ام لكل عماج مسا : هللا همحر
 . ةنطابلاو ةرهاظلا لامعألاو

 :فيعتلا وهو «ةدانع اهلعتف ؟ةالصلا كلذ لايم

 )١( ةيآلا :نامقل ةروس ٠١. |



 1٥ هماسقأو ديحوتلا فيرعت

 .هب دبعتملا وهو «ةدابع ةالصلا سفنو

 هدرفت هدحو هلل اًدبع نوكت نأ :ديحوتلا اذهب هللا دارفإف

 . عرش امب هدبعتو :اًميظْعتَو ةحم ؛ للذتلاب

 اموُمَدَم دعقف رخاء اًهنلِإ هللا م ْلَمَع الل :ئلاعت لاق رع ع ا و و يع ١ ا
24 

 هلالا ريق ل ةيهولألا ترك ليلسلاك نيملاعلا نر: ناب هناحتتم همضوف ؛''”4َنِمَلَعْلا بر هلل دلا :ىلاعت لاقو
 یا كك أوُدْبَعَأ شاّنلأ ای :ىلاعت لاقو :ةيفلاعلا تر

 قحتسملا وه قلخلاب درفنملاف ؛ كي نب نأ مقل
 . ةدابعلل

 اًهلإ ءانفلل ليآلا ثداحلا قولخملا لعجت نأ هفسلا نم ذإ

 دادمإب الو دادعإب الو داجيإب ال كعفني نل ةقيقحلا يف وهف ؛هدبعت
 وهو «هدبعتو هوعدت اًميمر راص ناسنإ ربق ىلإ يأن نأ هفّسلا نمف
 ال وهف ؛هوعدت نأ ىلإ ةجاحب تسل تنأو :كناغد ىلإ ةجاحب
 [؟هريخل هكلمي کف رع الو الع هسفنلا كلمن

 كلذ لجأ نمو ءَقْلََجلا رثكأ هّدَحَجو هب َرَفَك مسقلا اذهو
 ايو :ىلاعت هللا لاق ءبتكلا مهيلع لزنأو «لسرلا هللا لسرأ

 .۲۲ ةيآلا :ءازسإلا ةروس (1)

 .7 ةيآلا :ةحتافلا ةروس (۲)

 .؟١ةيآلا :ةرقبلا ةروس (۳)



 ر ديحؤتلا فيرعت 1

CE 1 ل 4 9[ ل ےل ےہ لإ لرم ںی کک ني اتا 
 ٩ نودا

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق «ةلق لسرلا ٌعابتأف ؛اذه عنمو

 ئبنلاو ؛نالجرلاو لجرلا هعمو يبنلاو ا 00 يبنلا تيأرف»

 70دحأ هعم سيلو

  3هيبند - e همه علو

 ج را ت وا ارا ب

 اًماوقأ دواي امنأكو «ةيبوبرلا ديحوت ىلع نوزكرُي نيرخأتملا

 ام .نڳل را رکنی نم دجوي ناك نإو  برلا دوجو نوركني

 ! !ةدابعلا كرش يف نيعقاولا نيملسملا رثكأ

 e اذه ىلع َرُكَرُي نأ يغب اذهلو

 مهو هيغل مناير راي يطل نو ءانسلا ءالؤه هيلإ

 + نح و كرت

 :تافصلاو ءامسألا يوت : ثلاثلا مسقلا

 A e لجو زع - ١ هللا دارفإ وهو

 : نيكيش ! رمضتي اذهو

 2 ةيآلا : ءايينألا ة ةروس )0

 E o بطلا باتك) يراخبلا :هجرخأ «سابع نبا ثيدح نم )0

 ةنجلا نيملسملا نم فئاوط لوخد ىلع ليلدلا باب ءناميإلا باتك) ملسمو ( ( ۰

 .4۱ «باذع الو باسح ريغب



 1۷ هماسقأو ديحوتلا فيرعت

 عيمج - لجو رع - هلل تبثن نأب كلذو «تابثإلا : : لوألا
 هيبن ةنس وأ هباتك يف هسفنل اهتبثأ يتلا هتافصو هئامسأ
 . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا یلص

 يف ًاليثم هلل لعجن ال نأب كلذو .ةلئامملا يفن : يناثلا
 را يلْتِص سلا :ىلاعت لاق امك ؛هتافصو هئاتمسأ
 . 4 رِصْلا ٌعيِمَسل

 نع دعنا اهيف قامي ال هتاف عيمج نأ ىلع ةيألا هذه تلدف
 يف فلتخت نكل «ىنعملا لصأ يف تكرتشا نإو يهف ؛نيقولخملا
 ءلطعم وهف ؛هسفنل هللا هتبثأ ام تبثي مل نمف لاحلا ةقيقح
 راص هيبشتلا عم اهتبثأ نمو «نوعرف ليطعت هبشي اذه هليطعتو
 نودب اهتبثأ نمو «هريغ هللا عم اودبع نيذلا نيكرشملل اًهباشم
 .نيدحوملا نم راص ةلئامم

 ةمألا ضعب هيف تّْلض يذلا وه ديحوتلا نم مسقلا اذهو
 كلسم كلس نم مهنمف ؟ ؛ةريثك قرف ىلإ هيف اومسقناو ةيمالسإلا
 و هل هّرنم هنأ اًمعاز تافصلا ىفنو «لطعف ٠ ‹ ليطعتلا

 هريو «بيعلاو صقنلا تافص هنع ىمي يذلا وه ةقيقح هّرنملا نأل
 هل سيل هللا نأ :لاق اذإف ايلضتو ةيمعت نوكي نأ نم همالك
 هّمّصو لب هللا هزني مل ؛ةردق الو «ملع الو ءرصب الو و
 رركي هللا نأل ؛ليلضتلاو ةيمعتلاب همالك مصوو «بويعلا بيعأب

 )١( ةيآلا :ىروشلا ةروس ١١.



 ١ و ديحوتلا فيرعت 14 ٠

Ke ريع 24 اصب ا عيِمَس# راک ىف فا
n 

 ةياغ يف ناك ن لا وهو مالك يق نا نا 24 دَر ٌدوُفَع

 نم مهنمو 5 لجو زع هللا مالك يف حدقلاو ليلضتلاو ةيمعتلا

 .«هسفن هب هللا فصو امل ققحم هنأب اًمعاز ليثمتلا كلسم كلس

 'بْيِعلاب هومصوذإ ؛هردق قح هللا اوردتي لوين اوفا دقو

 : هجو لك نم صقانلاك هجو لك نم لماكلا اولعج مهنأل ؛ صقنلاو

 ؛هردق نم طحي صقانلا ىلع لماكلا ليضفت نارتقا ناك اذإو

 1 : ليق امك

 اصعلا نم ىضمأ فيسلا نإ ليق اإ هردق صقني فيسلا نأ رت ملأ

 ل اذه !؟صقانلاب لماكلا ليثمتب فيكف

 .ءاًمرج مظعأ نولطعملا ناك نإو «- لجو زع - هللا قح يف
 نكل

 .هردق قح هللا ردقي مل ّلكلا

 يف هسفْن هب ىّمسو هللا فضو امب نمؤن نأ :بجاولاف

 الو .«ليطعت الو «فيرحت ريغ نم هِي هلوسر ناسل ىلعو «هباتك

 .. ليثمت الو «فييكت

 .ملعلا لهأ نم هريغو ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق اذكه

 فييكتلاو < «دقتعملا يف ليطعتلاو «صوصنلا يف فيرحتلاف

 لكف: ey «ةفصلا يف ليثمتلاو «ةفصلا يف

 . سكع الو « فيكم لثمم



 ۱۹ هماسقأو ديحوتلا فيرعت

 .ةعبرألا رومألا هذه نم انتديقع أربت نأ بجيف

 نوفّرحملا هكلس يذلا ليوأتلا :انه فيرحتلاب ينعنو
 لجأل «ليوأتلا لهأ مهسفنأ اوّمس مهنأل تالا صوصنل
 ةملك نم رفنت سوفنلا نأل ؛هوكلس يذلا كلسملا فيطلت

 ال ىتح «سانلل هنييزتو لوقلا ةفرخز باب نم اذه نكل «فيرحت
 ش . هنم اورفني

 ؛هرهاظ نع ظفللا فرص وهو «فيرحتلا : مهليوأت ةقيقحو

 ' اليوأت سيلف ؛حيحص ليلد هيلع لد نإ فرصلا اذه :لوقنف
 . ريسفت هت هنكل «نوديرت يذلا ٍنعملاب

 نع ملكلل رييغتو .فيرحت وهف ؛ليلد هيلع لدي مل نإو
 نوتبثي اوراصف ؛ةقيرطلا هذهب اولض نيذلا ءالؤهف ؛هعضاوم

 سكاعم قيرط يف اوراصو ءاولض دق ؛فيرحتب نكل تافصلا
 .ةعامجلاو ةنسلا لهأ قيرطل

 ةفاضإلا نأل ؛ ةعامجلاو ةنسلا لهأب اوفصوي نأ نكمي ال هيلعو

 اهب ركام تا ؛ةنسلل نوبستنم ةنسلا لهأف «ةَّبْسْنلا يضتقت
 . فيرحتلا نم هيلإ اوبهذ اميف ةنسلاب نيكسمتم اوسيل ءالؤهو

 نيعمتجم ريغ مهو «عامتجالا : لصألا يف ةعامجلا اًضيأو

 ىتح «بارطضالاو «ضقانتلاو «لخادتلا مهبتك يفف ؛مهئارآ يف

 .هسفنب وه ضقانتيو ءاًضعب للضي مهضعب نإ



eهماسقأو ديحوتلا فيرعت ْء : 

 ١ 0 لف رعود يلازغلا نع «ةيواحطلا» حراش لقن دقو

 نم تاي عا هيلع ام هل نيبت ناسنإلا هأرقا اذإ اًمالك مالكلا ملع

 5 مهرمأ نعاني ىلع وبكل ھاز «لطخلاو للّرلاو أطخلا

 :مهئاسؤر نم وهو يزارلا لاقو

 لالض ا رثكأو لاقع لوقعلا مادقإةياهن

 لائيوو ىذأ اناينند ةياغو  انموسج نم ةشحو يف انحاورأو

 N فريم انرمع لوط انثحب نم دفتسن ملو

 امف:.؛ ةيفسلفلا جهانملاو ةيمالكلا قرطلا ٌتلمأت دقل : لاق مث

 قرطلا برقأ تدجوو ءاليلغ يورت الو ءاليلع ىفشت 3

 ىو شرما َلَع ُنَمّيلآ» : تابثإلا يف أرقأ ؛نآرقلا ةقيرط
 : يقنلا يف ذ أرقأو «تنئأف : ج a کک 2 د هل

 t72 اع وب هب توطيحم الو# 2042 اک نا

 ا ا ا بالا يفنأو ءةلثامملا يفنأف

0( 
 ٠ يتفرعم لثم فرع
 ((5١؟/١) «لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد» :اًضيأ رظناو )1١/:5140(. «ةيواحطلا حرشا 4(

 ٩٤ - AV) /1) «ءايحإلا»و

 .6 ةيآلا : هط ةروس (۲)

 ٠١. ١ ةيآلا :رطاف ةروس (۳)

 ٠ ) )4ةيآلا : :ىروشلا ةروس 11

 ٠.١١١ ةيآلا :هط ةروس (ه)
 عرشاو ا لاو 21854/1) «لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد» :رظنا (5)

 .(85 /۲) ةبهش يضاق نبال ؛ةيعفاشلا تاقبط»و ۲٤٤(« /1) «ةيواحطلا



 ۲١ هماسقأو ديحوتلا فيرعت

 «مهرمأ نم نيقي ىلع اوسيل «نيبرطضم ىرايح مهدجتف
 «ردصلا حرشنم اًنئمطم ميقتسملا طارصلا هللا هاذه نم دجتو

 ام هلك هلوسر ةنس ىفو هللا باتك ىف أرقي «لابلا ئداه

 ملعأ دحأ ال ذإ ؛ُتِْثُيف ؛تافصلاو ءامسألا نم هسفنل هللا هتبثأ

 نم اًنايب حصأ الو 0 «هللاب هللا نم

 ييو 4كك نبل هلا دی :ىلاعت هللا لاق امك ؛هللا نايب

 لل یب بتکلا كليم ترو ولیت 3 کک
 م كأ نر “6ك لآ ب فدا نت 2 1
 : ر

 ةياغ قلَحلل نيبي هللا نأ ىلع لدت اهريغو تايآلا هذهف

 هنايب ىلإ قلَخلا جاتحي ام مظعأو «هيلإ مهلصوت يتلا قيرطلا نايبلا
 ىلع هللا اودبعي ىتح هتافصو هللا ءامسأبو ىلاعت هللاب قلعتي ام

 ال رمأ ةفص هل سيل نم وأ ؛هتافص ملعن مل نم ةدابع نأل ؛ةريصب

 ئجتلت كلعجت ام دوبعملا تافص نم ملعت نأ دب الف ؛ادبأ ققحتي

 .اًمح هدبعتو هيلإ

 اذإ هنأل ؛ليثمتلا وأ فييكتلا ىلإ هّدح ناسنإلا زواجتي الو

 نأ ىلوأ باب نمف ؛هيبنج نيب ىتلا هسفن رّوصت نع ارجاع ناك

 7١. ةيآلا :ءاسنلا ةروس )١(

 ,310/5 ةيآلا :ءاسنلا ةروس (۲)

 .84 ةيآلا :لحنلا ةروس (۳)

 1771 ةيآلا :ءاسنلا ةروس (5)

 .۸۷ ةيآلا :ءاسنلا ةروس (5)



 هماشقأو ديحوتلا فيرعت ش ۲۲

 اذهل «هسفن هب هللا فصو: ام قئاقش روض غا جاغ وكي

 «فيك» و «ّمل» ب لاؤسلا نع هسفن عنمي نأ ناسنإلا ىلع بجي

 7 . هتافصو هللا ءامسأب قلعتي اميف

 . ةيفيكلاب ريكفتلا نم سفن عنمي اذكو

 هذهو ءاًريثك حارتسا ناسنإلا هكلس اذإ: قيرطلا اذهو

 مامإلا ىلإ لجر ءاج امل اذهلو ءهللا مهمحر فلسلا لاح

 شرَعْلا ىلع نحيل !هللا دبع ابأ اي :لاق هللا همحر سنأ نب كلام

 ريغ ءاوتسالا» :لاقو هسأرب قرطأف ؟ىوثسا فيك ««وّتْسأ

 هنع لاؤسلاو «بجاو هب ناميإلاو «لوقعم زيغ فيكلاو .«لوهجم

 ْ ٠ .هاًعدتنم الإ كارأ انو ءةعدب

 ىلإ لزني هللا نإ :لوقي نم دجنف ؛رضاحلا انرصع يف امأ
 اذه نم مزليف «ةليل لك رخآلا ليللا ثلث ىقبي نيح ايندلا ءامسلا

 عيمج ىلع يشمي ليللا نأل ؛ايندلا ءامسلا يف ليللا لك نوكي نأ

 اذهو ءرخآلا ناكملا ىلإ ناكملا اذه نم لقتني ثلئلاف ؛ضرألا

 بلق ىلع دري اذه ناك ولو «مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا هلقي مل

 ضيقي وأ لَك هلوسر ناسل ىلع وأ ةادتبا امإ هللا هنيبل ؛نمؤملا

 . ”ههباجأف ؛ضرألاو تاوامسلا قلخي نأ لبق هللا ناك

 : لاق .رمألا اذه نع كلأسن انئج» :هيقو ءامهنع هللا يضز نيصح نب نارمع ثيدح نم 0(

 .؟ءاملا ىلع هشرع ناكو «هريغ ءيش نكي ملو هللا ناك



 ۳ هماسقأو ديحوتلا فيرعت

 سانلا هيلإ جاتحي ام لك نأ ىلع لدي ميظعلا لاؤسلا اذهف .

 . ةثالثلا قرطلا دحأب هنيبي هللا نإف

 ام :لاقي نأ :2''"لوزنلا ثيدح ىف لاكشإلا نع باوجلاو

 ءقَّقَحُم اهيف لوزنلاف ؟اًيقاب يلا هذه EFE ليللا ثلث ماد

 هللاو «فصنلا وأ ريخألا ليللا ثلث لبق لوزن نوكي ال اهريغ يفو

 تقو نأ ىلع لدي ثيدحلاو «ءيش هلثمك سيل - لجو زع -

 .رجفلا عولطب يهتني لوزنلا

 ءانعبتاو ءانعطأو ءانعمس :لوقن نأو ءملستسن نأ انيلعو

 .ثيدحلاو نآرقلا زواجتن ال انتفيظو هذهف ؛انمآو

E3 ج E2 7 i Eb 

 ‹(قلخلا أدبي يذلا وهو# : ىلاعت هلوق يف ءاج ام باب «قلخلا ءدب باتك) يراخبلا :هاور =

(EA 

 يف ناك :لاق ؟هقلخ قلخي نأ لبق انبر نيأ !هللا لوسر اي تلق :لاق نيزر يبأ ثيدح نمو

 .؟ءاملا ىلع هشرع قلخو «ءاوه هقوف امو ءاوه هتحت ام ءامع

 «ةمدقملا) ىف هجام نباو ٠ «نسح ثيدح» :لاقو ("4 مقر «ريسفتلا) يذمرتلا :هاور

 .)۲ ء١١ /5) هدنسملا» ىف دمحأو «(۱۳ مقر

 ءاعدلا باب ءدجهتلا باتك) «هحيحص» يف يراخبلا :هجرخأ «ةريره ىبأ ثيدح نم 220

 باب «نيرفاسملا ةالص باتك) ملسمو ء(٤4٤۷ ۳٦۲١ ء١٤٠٠ مقر ؛ليللا رخآ ةالصلاو

 071١/١(. «ليللا رخآ ركذلاو ءاعدلا يف بيغرتلا





 <30 ديحوتلا باتك

 | إلا لَ تع اَمر : ىلاعت هللا لوقو
 6 لا

 :تايآ ةدع ةمجرتلا هذه ىف هللا همحر فلؤملا ركذ دقو

 . 274 ودبل الإ سلاو نفي تقل امو : ىلاعت هلوق : ىلوألا ةبآلا ©
 ام :يأ ؛لاوحألا ٌمعأ نم ْغَّرْفُم ءانثتسا (نودنميل لإ :هلوق

 .ةدابعلل الإ ءيش يأل سنإلاو نجلا تقلخ

 ةمكحلا نايبل ليلعتلا اذهو «ليلعتلل نوتيلا الإ :هلوق يف ماللاو

 نأ َمِزَلَل كلذك ناك ول ذإ ؛لولعملل مزالملا ليلعتلا سيلو «قلخلا نم
 ةّلعلا هذهف .كلذك رمألا سيلو «هل نودبعتي هلل اًدابع مهلك قلخلا نوكي

 .ةبجوُم تسيلو «ةّيئاغ

 «عقت دق اهنكل «لعفلا اذه نم دوصقملاو ةياغلا نايبل ةّيئاغلا ةّلعلاف
 .ُبُّتكَت ال دقو ءُبّتْكَت دقف ؛هب ّبتكأل ملقلا ُتيرب :لثم .عقت ال دقو

 «عقت نأ َّدب الف ؛اهيلع ٌينبم لولعملا َّنأ :اهانعم ةبجوملا ةّلعلاو

 .ٌرلا ةّدشل جاجُرلا ٌَرَسْكْلا :لثم .هل ةمزالمو «لولعملل ةقباس نوكتو

 «ريدقتب قوبسم داجيإلا اذهو «تدجوأ : يأ ؛4تَنَلَا»م :هلوق

 .ريدقتلا قلخلا لصأو

 :رعاشلا لاق

 يرفي ال مث قلخي سانلا ضعبو تقلخاميرفت تنألو

 )١( ةيآلا :تايارذلا ةروس 05.



 ديحوتلا باتيك "5

 نم انا تءاج اذهلو 0111 : 4ّنْلِْل» :هلوق

 ؛ ةئجلاو َةّنَجلا :هنمو و ا «نونلاو ميجلا

 . ةّنِجلاو

 مهن ' ؛سسانيإ نودب نوشيعي ال مهّنأل ؛كلذب اوس نالا :هلوق

 | . ضعب ىلإ مهضعب ب كّوحتيو «ضعبب مهضعب سنأي

 :ٌرْسُقو «قح اذهو ءنودُحويل الإ :رْسُف 4نوُدْبتَل الإ :هلوق
 نأ هتغاط نمو «روظحملل اًكرتو «رومأملل اعف ةعاطلاب يل نولّلذتي ىنعمب
 ١ .سنإلاو نجلا قلخ نم ةمكحلا يه هذهف ؛ىلاعتو هناحبس دخوب

 مهيلع لزنأو ءالسُر مهيلإ لسرأو ءًالوقع رشبلاإ هللا ىطعأ اذهلو

 تعاضل ؛مئاهبلا تلح نم ضرغلاك مهقلخ نم ضرغلا ناك ولو ءاّبتُك
nsرج کرک ةياهنلا يف نذل ؛بتكلا لازنإو  

 :تمظحتو «تمنو تشن

 اعم لإ دار تاءرُقْلا تع سرق ىلا َّنإ# :ىلاعت لاق اذهلو
 اًريخ نإ كلمع ىلع ىزاجُت داعم ىلإ كّدري نأ دب الف «[80 : صصقلا]
 لاق اذهلو هللا َمْفَن مهقلخ نم ةمكحلا تسيلو' .رشف اًرش نإو «ريخف
 .[ذ17 : تايراذلا] نوني نأ در امو قر نب متي درا آم : ىلاعت

 رک قودس اًنَسَح اصر هلا رق ىِلا اذ نکل :ئلاعت هلوق اّمأو

 هّنكل «هنع ٌينغ وه لب «هناحبس هلل اًضارقإ سيل اذهف ۲٤١[. :ةرقبلا]
 مارتا هّنأكف اقر نم دب ال: لأكل "4 نضزفلاب' لود اج س هناا

 .هضرقأ نم ضرتقملا يفوُي امك هلمع رجأ لماعلا يفوُي نأ هناحبس هللا نم '

o ا 



 ¥ ديح وتلا باتک

 « وس ري ومع مكس 5 وَر

 08 لآ نح 2

 نأ اوسر َوَبَأ لڪ ىف ٿب َدَتْلَو» :ىلاعت هلوق : ةيناثلا ةيآلا ©

 ١١[. :لحنلا] 4ترا او أوبنَتِجأو هلأ ودعا

 ؟هيلعو . قيقحتلل : دقو ءرّدقم مسقل ةئطوم ماللا : «دَملَو# :هلوق

 .دقو «ماللاو ءرّدقملا مسقلاب ةدكؤم ةلمجلاف

2 

 :انه ةمألاو .ةمأ لك يف انلسرأو ءانجرخأ :يأ ؛(انب# :هلوق

 :ٍناعم ةعبرأ ىلع نآرقلا ىف ةمألا قلطتو .ساّنلا نم ةفئاطلا

 .ةيآلا هذه يف امك : ةفئاطلا -أ

 دل اً ما حراك ریه ل :ىلاعت هلوق هنمو 0200-6
 ]11۰ : لحتلا]

e4 ٍدَمأ جلع 62م1 اندو اإ :ىلاعت هلوق هنمو  

 .[۲۳ :فرخرلا]

 ٤١[. :فسوي] «ِةَمَأ دب رگدو# : یلاعت هلوق هنمو لاو

 . الب دمحم انيبن دهع ىلإ حون دهع نم ٌلوسر اهيف كعب ةمأ لكف
 : لسرلا لاسرإ نم ةمكحلاو *

 نكي الل َنِرِذَنمَو َنِرْشَبُم كشر :ىلاعت لاق :ةّبَُحلا ةماقإ أ
 ٠١١[. :ءاسنلا] «لُسرلَا دعب ةجح هلأ لع س

 4ع ٌهَمَي لإ كأس امو# :ىلاعت هلوقل :ةمحرلا _ ب
 ٠١١[. :ءايبنألا]
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 ٠١. ةيآلا :لحنلا ةروس (1)



 ديحوتلا بانك ْ ۲۸

annnaeadsenanaceeacaoeneennsenaneneresecnacseneensneeevareberecivacanenacanacacacaonenesons 

 س

 تقبس ىتلا ىهو «ةّيريسفت : ليق :«نأ» : 4ل اوُدبَعأ بأ :هلوق

 متا 3 هلل :EC :ىلاعت هلوقك ؛هفوزح تود لوقلا ىلع لدي امب .

 ثعبلاو «هفورح نود لوقلا ىنعم هيف يحولاو ء۷ :نونمؤملا] كافل

 . هيلإ ىحوُم لوسر لك لال ؛يحولا ىنعم ٌنُمضتم

 حجارلاو ءاودبعا نأب : يأ ؛ءابلا ريدقت ىلع ةيردصم اإ : 0

 تفر سو ةدايعلاب هل لآ ما ارا بآل

 TT ا
 ىف اونوكت نأب هنع اودعتبا : يأ : 4 وعدل م #1 :هلوق

 0 e دو

 :نايغطلاو < ا ا ٌقْبْشم : :توغاّطلاو

 راک ن ال هل الآ اعط اَن نإ یا یا ةدعلا ةزواجم

 :ةذحب زواجت : يأ ؟[7١ :ةقاحلا]

 ام :هئأب هللا همحر ميقلا نبا هركذ ام وه هفيزعت يف ليق ام عمج
 ناك نم هدارمو . عاظُم وأ «دوبعم وأ 0

 هال ؛هعيطمو «هعباتو «هدباع رابتعاب توغاط وه :لاقُي وأ «كلذب اًيضار

 هتدايع نوكتف هل هللا اهلعج ىتلا هتلزنم قوف هلّرن ثيح هّدح هب زواجت

 ( 0)ص۱٦(.



 1 ديحوتلا باتك

 ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

 ّدحلا هتزواجمل اًنايغط هعاطمل هتعاطو «هعوبتمل هعابّتاو «دوبعملا اذهل

 . كلذب

 .ءوسلا ءاملغو «ةرحّسلاو ءناّهكلا : لثم عوبتملاف

 00 مرسل

 هللا ا e مرح ام لح اتارا ناسنإلا

 لاق «توغاطلل عبات لعافلاو «تيغاوط ءالؤهف ؛هل مهميرحت لجأ نم

 تبل َنوُنِمْوُم بتكحلا َنَي ابين اوا لآ ل رَت لآ :ىلاعت

 0١[. :ءاسنلا] ؟ِتوُحصلَأَو

 .تيغاوط مهّنِإ : لقي ملو
 نم دبعُت يتلا تيغاوطلا نم مانصألا َّنأ :ديحوتلا ىلع ةيآلا ةلالدو

 .هللا نود

 امه «نينكرب الإ متي ال ديحوتلاو

 . تايثإلا

 :يفنلا دنا

 ي ال ضحملا تابثإلاو فسم ايست ا

 بان ءديزل مايقلا توبث ىلع لدي «مئاق ٌديز : كلذ لاثم . ةكراشملا

 اذه ءديز الإ مقي ملو . ضحم يفن اذه ءدحأ مقي ملو .هب هدارقنا ىلع

 .يفنو تابثإ ىلع لمتشا هّنأل ؛مايقلاب هل ديحوت

 اهّنأ ىلع امإ ؛بصألاب أرقُتو «ةيآلا رخآ ىلإ : يأ :«ةيآلا» :هلوقو



 ا

 لإ أودعت الأ كير ىّضقو# :ُهْلْوَق
 ا

 e ناار ءةيآلا .لمكأ هريدقت فوذحم لعفل هب لوعفم

 .ةيآلا رخآ ىلإ : يأ ؛ضفاخلا

 ا ايام لد تا : ديحوتلا باتكل ةيآلا هذهب داهشتسالا هجوو

 ؛هب اولسرأ مهن أَو «ديحوتلا ىلإ ةوعدلا ىلع مالسلاو ةالصلا واع لولا

 . 4ترا اوخوا هلأ و : یلاعت هلوقل

 انت د رك

 : ةيآلا ديب لإ أكذب لأ كر ىصقو# : لامن هلو : ةثلاثلا ةيآلا ©

 ش : نيمسق ىلإ مسقني - لجو زع هللا ءاضق «ىَمَت # :هلوق

 . يعرش ءاضق -

 . ينوك ءاضق - ۲

 5 الو «همدعو. هلع ئضقعلا نم هعوقو زوجي : : يعرشلا ءاضقلاف

 o هَل شبعت الأ كير ىضقو# : ةيآلا هذه : كلذ !لاثم . هللا هبحي اميف الإ

 امو: «ىّصو :ىنعمب وأ ءعرش يعي يسم كفل YY] .:ءارسإلا]

 ال اميفو « هللا هّبحأ اميف نوكيو هعوقو نم ديالا ؛ينركلا ءاضقلاو

 بكل يف لیت وب لإ آَنْيَصََوإ» :ىلاعت هلوق :كلذ لاثم .هبحي

 انه ءاضقلاف .[4 : ءارسإلا] 4اريبكح ولع قلعو ٍنَبَرَم ٍضْرأْلا يف ديفا :
 .هّيحَي الو اه العلا .نأل ؛ينوك

 )١( :ءارسإلا 0



 ۳١ ديحوتلا باتك

 ناو وو مومو ممم وصمم مومو موو مور هم مم فم فمع

 مضرب رجس

 نم نونلا فذح ليلدب ةيردصم انه نأ :اوُدبَس اَلأ#» :هلوقو
 دعب ام هلوعفمف ؛هلوعفم ذخأي مل لعفلا نأل ؟ غرم انه ءانثتسالاو «اودبعت

 .الإ

 َّنأل ؛لاصفنالا بجاو لصفنم بصن ريمض هي اَّلِإ» :هلوقو
 : كلام نبا لاق ءآلإ دعب عقي ال لصّنملا

 “نأ ارايشخا الإ ىي الور اذهيال اهتم لانضتتاوذو

 : هباوجو لاكشإ #

 ال ام هللا يضقي فيكف ؛هبحي ال ام اًنوك ىضق هللا نأ تبث :ليق اذإ

 ؟ةحبب

 :نامسق بوبحملا نأ :باوجلاف

 .هتاذل بوبحم ١

 .هريغل بوبحم ” 

 قم هيف املا تست نکو د او م تركي الق ريغ توما
 هجو نم اًهوركم «هجو نم اًبوبحم ذئنيح نوكيف ؛ةحلصملاو ةمكحلا

 هوركم هتاذ ّدح ىف ليئارسإ ىنب نم ضرألا ىف داسفلا :كلذ لاثم .رخآ
 يلا ةنكجلل نكر نيديبسنلا الو فايسفلا بع الكل ك ا ىلإ
 : كلذ نمو .رخآ هجو نم لجو ّرع - هللا ىلإ اًبوبحم اهب نوكي اهنمضتي
 يذؤي نأ بحُي ال ميحر هللا َّنأل ؛رقفلاو «ضرملاو «بدجلاو ءطحقلا

 ةبّئرتُملا مكجلل هردقُي نكل ءرسُيلا هدابعب ديري لب ءكلذ نم ءيشب هدابع
 .رخآ هجو نم اًموركم ءهجو نم هللا ىلإ ابوبحم نوكيف ؛هيلع

 )١( «كلام نبا ةيفلأ» )ص؟١(.



 :ديحوتلا باتك 1 ۳۲

 سالا یا ْتَبَسك. امہ رلاو لا يف داملا >{ :ىلاعت هللا لاق

 ۰ 4١[ :مورلا] يشجب مَع اولي كِل ت ب مهي

 نم اًموركم هجو نم اًبوبحم ءيشلا نوكي نأ روصتي فيك 0

 رخآ هجو

 ا ا ا E oL :لاقيف

 .نوللاو ةرارملا نم اهيف امل اههركُي وهو ءاهبرشيف «نوللاو ةحئارلا
 ؛!ضيرملا يوكي بيبطلا اذكو ءءافّشلا نم اهيف امل اهبحيو «ةحئارلاو

 ؛هجو نم هل هوركم -_ اذهف ؛اهنم ملأتيو ءرانلا ىلع ةاّمحُملا ةديدحلاب

 | :رخآ هجو نم هل بوبحم
 :نم اإ لإ دب الأ كر یوا : :هلوق نكي مل اذامل :ليق نإف

 ش ؟يردقلا ءاضقلا باب

 مهلك سانلا َدَبَعِل اًيردق ًءاضق ناك ول ذإ كمي الغلا ا

 .عقي ال دقو عقي دق أيعرش ءاضق هنكل «مهبر

 لإ ودبس الأ كير ىّصَقَو» :لاق نكل يب يبنلل ةيآلا يف باطخلاو
 ياي :ىلاعت هلوق نآرقلا يف كلذ ريظنو ؛«دبعت ال نأ» :لقي ملو «24ُهّيِإ

 اب لوسرلل لوألا باطخلاف ؛[١ :قالطلا] اسيا مقلط .ادإ نيل

 ! ؟تولسألا رييغت نم ةدئافلا امف ص

 :كلذ نم ةدئافلا نإ :

 لصاح 3 «مّلكتملل بولطم رمأ بطاخملا هيبنت ذإ ؛هيبنتلا - ١
ْ e 

 عيمجل هجوم هيلإ هّجوملا باطخلاو ءهتمأ ميعز لو يبلا نأ
0 



 ديحوتلا باتك ۳

EOE E 

 ام الإ ؛هتمألو هل وهف ةي لوسرلا هب بطوخ ام نأ ىلإ ةراشإلا - ٣

 دهب یم هنأ ىلع الذل لِ

 «ّبر ال بوبرم ةَ ىبنلا نأ ىلإ ةراشإلا ةصاخ ةيآلا هذه ىفو - ٤

 نوكي نأ اًفرش هب ىفكو ءان :هلوق يف لخاد وهف ؛دوبعم ال دباع
 ؛هتاماقم ىلعأ يف ةيدوبعلاب ىلاعت هللا هفصي اذهلو «- لجو زع هلل اًدبع

 يَ الر اَن ر يف نڪ نوا :هنع عافدلاو يدحتلا ماقم يف لاقق

 :قلخلا ىلإ هتلاسرو هتّوبن تابثإ ماقم يف لاقو ء[۲۳ :ةرقبلا] اتبع

 ١[. :ناقرفلا] 4ع ل ةَ درب ىر كاب
 4 ءهدَبَسِب رسل ىلا نحب : جارعملاو ءا رسإلا ماقم يف لاقو

 ٠١[. :مجنلا] 4و ام يي لإ ول ء[1 :ءارسإلا]

 : ةيدوبعلا ماسقأ #

 :ماسقأ ةثالث ىلإ ةيدوبعلا مسقنت

 :ىلاعت لاق «ءقلخلا لكل يهو «ةيبويرلا ةيدوبع يهو «ةماع ١

 ء[۹۳ :ميرمآ ادع نَا ل ل ٍضاْلاَو تولا يف نم لڪ نإ»
 .رافكلا كلد يف لخديو

 داو : ىلاعت لاق «ةماعلا ةعاطلا ةيدوبع ىهو «ةصاخ ةيدوبع  ؟

 نم لك ئىت نهو ١ < ناقرفلا] هم ألا نع هل تبا نا
 . هعرشب هلل دّبعت

 «مالسلاو ةالصلا مهيلع لسُرلا ةيدوبع يهو ءةّصاخلا ةّصاخ ۳

 نع لاقو «[* :ءارسإلا] کس ادع ترك ُمَّنِإ# :حون نع ىلاعت لاق
 يف لاقو ء[1* :ةرقبلا] يَ َلَع اَ اَنِي ر يف ن نوا :دمحم



 ديحوتلا باتك ش ۳٤
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 ٤٦[. :ضص]

 يرابي ال هنأل ؛ةصاخلا ةصاخ لسرلا ىلإ ةفاضملا ةيدوبعلا هذهف

 .ةيدوبعلا يف لسرلا ءالؤه دحأ

 2-1 نأ كبر ىضق ': يأ :«ًاًدَسْعِل لولو :هلوقو
 ١ . اًناسحإ

 بألاو مألا يف هنكل ا نمو «بألاو ءمألا لمشي : نادلاولاو

 «فورعملا لذي ناسحإلاو «ناسحإلاب ىلوأ اناك كنم ابرق امّلكو ,غلبأ

 3إ اودی 3 كير سر لوف ني اسا ندي : هلوق يفو

 1 .- لجو رع - هللا قح دعب نيذلاولا ؛قح َّنأ ىلع ليلد اإ

 986 لوسرلا قح نيأف : ليق نإف
 الإ دلال ّنأل ؛ ا دوسرلا لح نحستماللا ليوا : بيجا

 ش لك لوسرلا عرش امب

 ا لمن ال امال أ امهدحا ريكحلا دنع 5 اإل :هلوقو

 «فؤرعملا لذب : « ائسعي» :هلوق يفف ؛ ؛امهنع ىذألا فك : يأ : نأ

 ؛رجضتأ :«فأ» ىنعمو «ىذألا فك : : «يأ انا لمَن نل :هلوق يفو

 ربكلا اغلب اذإ امهنأ ىلإ ةراشإ ةيآلا يفو «كلذب نايّذأتي دقف ؛هتلق اذإ: كنأل

 ٍلاقملا يف امهرهني الو «لاحلا نم رجضتي الف ؛ ؛امهدّلَو ىلع اًنبع اراص

 ' .لوقلا وأ لعفلا يف اءاسأ اذإ

 ءودهب اًبسح EE 0 ىأ BF رف ا لقول :هلوقو

 امو « يبأ ايشيا  يمأ نيشنأ «كرجأ هللا مظعأ :كلوقك ؛ ةئينأمطو



 o ديحوتلا باتك

eر +4 بياع ر 218  <“ 
 .ةيالا . وپ ارشد الو هللا اودبعاو# : ُهلْوَقَو

 الف ؛هب باطخلاو «هئادأو «هتغيص يف نوكي ميركلا لوقلاف ؛كلذ هبشأ
 .امهل سانيإلاو ءاعدلا نّمضتي لب ءالثم توصلا عفرك اًجعزم نوكي

 اذهف ؛45ي لإ اكدت الأ :ىلاعت هلوق :ةيآلا هذه نم دهاشلاو

 نت مح +#

 وب اكر الو هللا ودبغأو# :ىلاعتهلوق :ةعبارلاةيآلا ©

 . يفن اهنأل ؛٠هلإ ال» لباقم يف أر الَو» هلوقف : ةيآلا 4 . . . امك

 .تابثإ اهنأل ؛«هللا الإ» لباقم يف (اودبعأَو» :هلوقو

 الو ءاّيبن ال :ءيش لك ّمعتف ؛يهنلا قايس يف ةركن ايس :هلوقو
 اًكيرش ايندلا لعجت الف ؛ايندلا رومأ نم اًرمأ الو لب ءاّيلو الو ءاكلم

 دبع سعت» : لَك لاق امك ؛اهل اًدباع ناك ايندلا هّمه ناك اذإ ناسنإلاو «هللا عم

 . ""«ةصيمخلا دبع سعت «ةليمخلا دبع َسِعَت « مهردلا دبع سعت «رانيدلا

 . ةقباسلا ةيآلا يف ليق ام اهيف لاقي اكسل نورو :هلوقو

 « ميتي ْعْمَج : ىماتيلاو « عبارلا دجلا يف صخشلاب نوعمتجي نم مه ىبرقلا

 : لاملا اومدع نيذلا مه :نيكاسملاو .ُعلْبَي ملو «هوبأ تام يذلا وهو

 . ةقفنلا هب تعطقنا يذلا رفاسُملا وه :ليبّسلا نباو .رقفلا مهنكسأف

 ۳١. ةيآلا :ءاسنلا ةروس )١(

 .(۳۲۷ /۲ «وزغلا يف ةسارحلا باب «داهجلا) يف يراخبلا :هجرخأ (۲)

 .(٤۳ص) :رظنا (۳)



 ديحوتلا دع : ۳٦

 ار لآ ع ڪسر مئڪ ام لتا اص ن9 لز

 e :راجلا :4ِنْجَلا راحلأو َقْرُشْلا ىذ راجو :هلوقو
 ؛بتجلا راجلاو «بيرقلا : يأ ؛ىبرُقلا ي ذو ءهلوح نم وأ «تيبلل

 : ' ْ .ديعبلا راجلا

 كبحاص :ليقو ءةجوزلا هنإ :ليق «4ِيْنَجْلَِ ٍبِءاَصلَر» :هلوقو
 . .امهل ةحلاص ةيآلاف ؛قح امهنم لكلو «كبنج ىلإ نوكي هنأل ؛رفّسلا يف

 ءاّقرألا ىلإ ناسحإلا لمشي اذه 4ْهكَتَمَي تكلم ام وأ :هلوقو
 ش .نيميلا كلم عيمجلا نأ ؛ مئاهبلاو

 يف :لاتخملا : اروح كاتم ناك نم تي ال هنأ َّنِإ» :هلوقو

 | .اذه الو اذه بحي ال هللاو «هلوق يف :روخفلاو .هتئيه

 مرح ام لآ الات لف :ىلاعت هلوق :ةعباسلا ىلإ ةسماخلا ةيآلا ©
 :سانلل لوقي نأ هللا هرمأ ديك يبنلل باطخلا : :# . . . مڪي مڪر

 نأ كيداني يدانملا نأك ٌولعلا نم هلصأو ءاوّمّلِهو ءاوُلبفأ : يأ ؛ «اًرلاست»

 . يلإ عفترا : يأ ؟ لاعت : لوقيف «هناکم ىلإ ولعت

 . «اولاصت» :هلوق يف رمألل اًباوج مزجلاب : 4تا :هلوقو
 لوعفم لوصوم مسا «ام» : 4 مكبر مرح ا :هلوقو

 . مكيلع مكبر همّرح ام :ريدقتلاو فود دئاعلاو «لتأل

 ء«بسنأ انه َبْرلا نأل ؛هللا مرح ام :لقي ملو مكبر :لاقو

 هيضتقت امب هيلع مكحلاو «بوبرملا يف فّرصتلا قلطم هل بّرلا نإ ثيح '
 ش ! 00

 ) )1١ةيآلا :ماعنألا ةروس ٠١١.



 ¥ ديحوتلا باتک
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 : يأ ؛4مّرح اَم لت رسفت «ةيريسفت :نأ : 4و لا :هلوقو
 اذه ىلعو «هب ليق دقو «ةيردصم تسيلو ءاّئيش هب اوكرشت الأ مكيلع ولتأ
 مدع مكيلع لتأ : يأ ؛ حصأ لوألا لوقلا نكلو «ةدئاز «ال» نوكت لوقلا

 كرشن نأ انيلع مّرح لب ءهب كرشن ال نأ انيلع مّرحي مل هللا نأل ؛كارشإلا
 نوكتف ؛لّمجلا بسانتتل ةيهان انه «ال» نأ ة ةيريسفت (ْنأ» نأ دّيؤي اًممو «هب

 ناسحإلاب رمألا مكيلع ولتأو :يأ :4اندسَإ نولو :هلوقو
 .نيدلاولا ىلإ

 ىح ركذ لوصألا قح ركذ نأ دعب : «مُكَدلزَأ ارس الو» :هلوقو
 . عورُفلا

 :ىلاعت لاق «ىئنألاو ركذلا لمشي : ةيبرعلا ةغللا يف دالوألاو

 1١[. :ءاسلا] 4ْنْيمَسُأْلا طح لكم دلل تدل ن هلا كسول

 ةيببسلل «نمإط و ءرقفلا :قالمإلا :« يكن نِي :هلوقو

 . قالمإلا ببسب : يأ ؛ ليلعتلاو

 قزّرلا نف ؛مهومتيقبأ اذإ : يأ : 4مُماَيِإَو مكُف درب ن :هلوقو
 . هللا وه قزّرلاب موقي يذلا نال ؛مهئاقبإب مكيلع قيضي نل

 ءدالوألا قزرب أدب ءارسإلا ةروس يفو «نيدلاولا قزرب انه أدبو

 ًادبف «ءلصاح قالمإلاف ؛ « قلم ڻي :انه لاق هنأ كلذ يف ةمكحلاو

 ؛["١ :ءارسإلا] نإ َةَيْنَحط :لاق كانهو ءاقلمأ نيذللا نيدلاولا ركذب
 .نيدلاولا قزر لبق دالوألا قزرب أدبف «رقفلا نايشخي نكل «ناينغ امهف

 1 عقاو ىلع ًءانب قالمإلا ةيشخب دالوألا لتق نع يهنلا دييقتو

 هل موهفم الف ؛ ابلاغ نيكرشملا



 ' ذيحوتلا باتك ش ۳۸

eserecanecnanahseuneeneneeacanenancenececanenecasannnaneeenensnsdenanaseenneesarerenanessenn 

 نع يهئلا ّنأل ؛اوتأت ال :لقي مل :«شحتلا اوبريت لوط :هلوقو
 اًمعو ءاهنع يهن برقلا نع يهّئلا َّنأل ؟نايثإلا نع يلا نم غلبأ برقلا

 «ةيبنجألا ةأرملا ىلإ رظني نأ لجرلا ىلع َمْرَح كلذلو ءاهيلإ ةعيرذ نوكي

 نم برقي كلذ أل ا ءاهب ولخي نأو ش

 .شحاوفلا

 امو «هشحف رهظ ام :ليق :4َرَطَب او اهْنِ رم ات :هلوقو
REE :اهنمو يال وربح  

 . ءافخ هيف ءيش

 ٌدايعلاو  انّْرلا لعف :راهظإلاف ؛هومتررسأ امو «هومترهظأ ام : ليقو

 .اًرس هلعف ناطبإلاو «ٌةرهاجم  هللاب

 تسيل شخاوفلا ّنأل ؛كلذ نود ناك امو ءُهُّسْحُف َمْظَع ام :ليقو

 وف الأ» :ثيدحلا يف ءاج اذهلو ءءاوس ٌدح ىلع

 ..كلذ دود ام اهيفو ربكأ اهيف رئابكلا َّنأ ىلع لدي اذهو

 يتلا سفثلا : 4لا لإ ھا مک قل قا a الو :هلوقو

 ءيمذلاو ءملسملا سفن يهو «ةموصعملا سفئلا يه : هللا مرح .

 ۰ . ميملا رسكب هيأتسُملاو «دهاعُملاو

 يللا قحلا نمف .عرشلا هافن ام :لطابلاو .عرشلا !هتبثأ ام :قحلاو

 ىتح مجرُيف نّصْخُملا ينزي نأ ةموصعملا سفنلا لتق يف عرشلا هتبثأ

 هاف ؛قيرطلا عطَقَي وأ «ةعامجلا ىلع جرخي وأ «هئفاکم لتقي وأ «تومي

 ءروزلا ةداهش يف ليق ام باب «تاداهشلا باتك) يراخبلا :هجرخأ: «ةركب يبأ ثيدح نم )١(

 .(1/۱ «رئابكلا نايب باب «ناميإلا باتك) ملسمو 0



 هاا ليي يي امو ودوم ممم مم مورد ممم 0مم معلق

 سفتلا :ثالث ىدحإب الإ ملسم ئرما مد لحي ال» :ِلَك لاق ءلتقي
 :انه لاقو .2)«ةعامجلل قرافُملا هنيدل كراتلاو «ىنازلا بّيَّثلاو «سفنلاب
 اثق الو» :اهلبق لاقو سلا الإ هلأ مرح ىلا سقّنلأ القت الو
 ركذب ةّرم :نيتّرم اًرركم دالوألا لتق نع يهّنلا نوكيف ؛(مُكدكرأ
 . مومعلا ركذب ةّرمو « صوصخلا

 ءيشلاب ةيصولاو «قبس ام هيلإ راشملا : وب کسو لد :هلوقو
 : يأ ؛نالف ىلع هتيّصو :لاقُي اذهلو ءمامتهالا هجو ىلع هب دهعلا یه

 . هب ٌمتهيل هيلإ هب تدهع

 هلوق يف امأو «فرصتلا نسخ :انه لقعلا : وَمن :هلوقو
 ؛[" :فرخزلا] وليت ڪا اّيبَرَع ف هتلعج اإل :ىلاعت

 ؛ناسنإلا اهب مزتلا اذإ رومألا هذه َّنأ ىلع ليلد اذه يفو .نومهفت :هانعمف
 هذه تنمضت دقو .لقاعب سيل ٌةيفس وهف ؛اهفلاخ اذإو ءٌديِشَر ٌلقاع وهف
 :اياصو سمخ ةيآلا

 . هللا ديحوت : ىلوألا

 .نيدلاولاب ناسحإلا : ةيناثلا

 .اندالوأ لتقن ال نأ : ةثلاثلا

 . شحاوفلا برقن ال نأ : ةعبارلا

 .قحلاب الإ هللا مرح يتلا سفنلا لتقن ال نأ : ةسماخلا

 /4 ءاصعب وأ رجحب لتق اذإ باب «تايدلا باتك) يراخبلا :هاور ءدوعسم نبا ثيدح نم )4١

«(TIAاال «ملسملا مد هب حابي ام باب «ةماسقلا باتك) ملسمو  



 ا لا

 هيب“ د

 . 4ُنَسَحَل ىه ىلا ال را لا اورق ق الو» :هلوقو

 الإ اهبرقن ال نأ ىماتيلا لاومأل ةيامح اذه ا او :هلوقو

 «نسحأ هنأ ىرن امب الإ فّرصت يأب اهبرقن الف ؛ ؛نسحأ يه يتلا ةلصخلاب

 وعن اجب .لخأي نأ هيلع بجاولاف ؛اًحبر رثكأ امهدحأ نافّرصت : يلولل 3 اذإف

 انا وهو اخبر لقأ رخآلاز «ءابر هيفو a نافرصت

 يويندلا نسحلا ىلع مَّدقم يعرشلا نسحلا أل ؛ريخألا مّدقنف ؛ابْرلا

 .يذاملا

 امنع ام يا فرح : :انه : 6 : هش ذي ê 4 :هلوقو

aTهربتخن نأ دعب هيلإ هعفدن اننإف ؛هدشأ غلب اذإ :يأ . » 

 هنوف :هدشأ ىنعمو . اندنع هيقبُت نأ انل زوجي الو «هفرصت ِنْسُح يف رظننو

 ضعب لوق ىلع مكاحلل وأ ىماتيلا ءايلوأل انه باطخلاو «ةيندبلاو ةيلقعلا

 هب نوكي يذلا دشألا انه هب دارملاو .فلتخي دشألا غولبو «ملعلا لهأ

 .لازنإلا وأ ةناعلا تابنإ وأ ةنس ةرشع سمخ مامت وهو «فيلكتلا

 اميف متلك اذإ لكلا اوُموأ : يأ : 4َنائريْلاَو ليَ اواو :هلوقو

 .بوبخلاو ةمعطألا نم لاكُي

 ءاقيإلاب رمألاو .ًالثم الثم موحللاك ؛نزوُي اميف متنزو اذإأ : نازيملا اوفوأو

 زولاو لكلاب يفوت نأ كيلع بجيف ؛كريغ عم هب لماعتت ام عيمجل ماش

 : .لماعتلا يف امهريغو

 دق 4طق : :هلوق ناك املو ءلدعلاب :يأ .(تياإ) لوقو



 ظل 2 2 2 ا ل

 نزولا وأ ليكلا يفوي نأ هتوفي دق ناسنإلا ّنأل ؛نايحألا ضعب قشي
 ءاهتقاط : يأ ؛ اسو لإ امنت فلک ل : هلوقب كلذ بقعأ ءانايحأ

 جرخ ام نال ؛اًفلاخم ّدعي الف ؛صقنلا لصحو «هتقاطو هدهج لذب اذإف
 وهو «هجو نم وفعلا ديفت ةلمجلا هذه َّنأ امكو هيف هنع ٌؤفعم ةقاطلا نع
 نأ ءرملا ىلع َّنأ وهو ءهجو نم ظيلغتلا ديفت اهّنإف ؛عْسْولا نع جرخ ام
 هنأل هيفالت بجو أطخلا نيبت ىتم نكلو ءطسقلاب ءافيإلا يف هعسو لذبي
 .عسولا يف لخاد

 بجي ِهّنإف ؛هلوقت لوق يأ :هانعم : أودع ثق اإ :هلوقو
 ىلع كريغل وأ ؛كريغ ىلع كسفنل كلذ ناك ءاوس هيف لدعت نأ كيلع

 ذإ ؛لدعلا بجاولاف ؛نينثا نيب مكحتل وأ ‹«كريغ ىلع كريغل ؤأ «كسفن
 الو اًئيمي لمت الف و هدضو «ةماقتسالا ةغللا يف لدعلا

 قشي ال لوقلا ّنأل ؛« اهعْسُر الإ اًسْنَن فلك الط :انه لقي ملو ًالامش
 .اًملاغ لدعلا هيف

 :يأ ؛ةبارق اذ هل لوُمَملا :يأ : 4ن اذ داك رر :هلوقو
 لعجاف ؛ هلجأ نم هريغ ىلع هعم ليمتف «هتبارقل هيباحت الف ؛ةبارق بحاص

 «عجرتس هيلإو ءاذهب كرمأو «كقلخ يذلا - لجو رع هللا ىلإ كرمأ
 .ةنامألا هذه يف تلعف اذام - لجو رع  كلأسيو

 الك دمحم ؛رشبلا لدعأو «مدآ دلو ديسو «قلخلا فرشأ مسقأ دقو

 . "اهدي تعطقل ؛ تقرس دمحم تنب ةمطاف ّنأ ول ؛ هللا مياو» :لاقو

 : هللا دٰهعو .هب مامتهالل ؛ قلعتملا مّدق : أر هلآ ديو :هلوقو

 :(433/9 ءناميلا وبأ انثدح باب ءءايبنألا باتك) يراخبلا :هاور ء«ةشئاع ثيدح نم )١(

 ١١٠١(. /9 .فيرشلا قراسلا عطق باب ءدودحلا باتك) ملسمو



 ادم و هر را رو ممم و ودم ووووم مود وو ممم م ومومو

 لاق امك ؛هرمأب مايقلاو ىلاعتو هناحبس هتدابع يهو «هدابع ىلإ هب دهع ام

 دع ا اًمَقَعِيَو ٌليهبَرَسِإ تب قيمه هلأ ده قلو : لمحور دع

 و هولا مشي شيتا و والا منسقا ني e ل هلأ لاو اق

 :ةدئاملا] اكسس ارق هلل هي رو هوم ررعو يسر

 مکنع دريك ا :ىلاعت لوقو ی اذه

 اذه 11[2 :ةدئاملا] 4ٌرهْتألا هَ ني ىر سج اوکو ياتي

 .- لجو زع هللا بناج نم

 ةميركلا ةيآلا هذه :4تورَكَدَت م دب مکنسو مڪر :هلوقو
 :لجو زع قلاخلا نم اياصو عبرأ اهيف

 .نسحأ يه يتلاب الإ ميتيلا لامر ال نأ : ىلوألا

 . طسقلاب نازيملاو ليكلا يفون. نأ : ةيناثلا

 .انلق اذإ لدعن نأ :ةثلاثلا

 . هللا دهعب يفون نأ : ةعبارلا

 .اياصو عست عيمجلا راص .اياصو سمخ اهيف ىلوألا ةيآلاو

 يه هذه : ةي ايق كير اح أَو : لجو زع لاق مث
 ام هيلإ راشملا نأ لمتحي #ىطرص اده أو :هلوقف ؛ةرشاعلا ةيصولا

 «ءاميإ امو ءاّضن امِإ ءهلك عرشلاب اًطيحم هتدجو هتلّمأت ول كنأل ؛قبس

 هب مكءاج يذلا اذه :يأ ؛هللا نيد نم ملع ام هب دارملا َّنأ لمتحيو

 .ىلانعتو هناحبس هيلإ لصوملا قيرطلا :يأ ؛يطارص وه ي لوسرلا

 هلوق ينفف ؛هكلاس ىلإ فاضيو «- لجو زع ۔ هللا ١ ىلإ فاضي طارصلاو

 ىلإ NEY :ةحتافلا] وع َتَمصَنَأ ے تلا طارص» :ىلاعت



 220 2 ااا لالا

 ىف اَمَو ِتومَّتلَأ يف ام مل یَا هَل طم :ىلاعت هلوق يفو ءهكلاس
 هتفاضإف ؛ لجو زع هللا ىلإ فيضأ انه [07 :ىروشلا] ضر
 لج - هدابعل هعضو يذلا وه هنألو «هيلإ لصوم هنأل - لجو زع هللا ىلإ

 .هوكلس نيذلا مه مهنأل هكلاس ىلإ هتفاضإو «- العو

 هنوك لاح :يأ ؛«طارص» نم لاح هذه :4ميِتَتسُمِ) :هلوقو
 .هوعبّتاف هيف جاجوعا ال اًميقتسم

 :يأ ؛لبسلا : 4ٌقِلبَس نع مكب قرفه لبشلا وعيت الر :هلوقو
 ءاف دعب نأب بوصنم عراضم لعف :قّرفتو .هنع ةجراخلا ةيوتلملا قرطلا
 اذإ مكُنأ يأ ««قرفتت» :اهلصأو «ةعراضملا ءات هنم تفذح نكل «ةيببسلا
 .تدعبو ءاوهألا مكب تّنشتو .هلييس نع مكب تقرفت لبسلا متعبتا

 هللا اهفاضأ يتلا قيرطلا يفو «ليبس عمج : 4َلِعُْشلاا» :لاق انهو

 لجو زع هللا ليبس َّنأل ؛دحاو ليبس ليس :لاق هسفن ىلإ
 هذه قرتفتسو) ايي يبنلا لاق اذهلو «ةددعتم لبسف ؛هادع ام امأو «دحاو

 ليبسلاف ؛““ةدحاو الإ ؛راّنلا يف اهلك «ةقرف نيعبسو ثالث ىلإ ةمألا
 :ىلاعت هلوق اذه ىلع دري الو د ةيعح ةيقابلاو «دحاو ىجنملا
 ؛[١1 :ةدئاملا] 4رككلا ليس كور َعَبّنأ يت هلآ دب ىهي
 نلإ كفا كل ةعرنجم تناك نإو + ةعيركلا ا يف لف نآل
 . مالسإلا عئارش اهب دارملا نوكيو «ةيجنم تناكف مالسلا

 هجام نباو ((55410) يذمرتلاو «(50945) دواد وبأو 785/5((2)دمحأ :هجرخأ )١(

 يذمرتلا هححصو «ةريره يبأ نع ؛(۳۹۹۱) نابح نباو 1D مصاع يبأ نباو .(*"441)

 . مكاحلاو



 ا : 5:

 هلك ٍدّمَحُم ِةّبِصَو ىَلِإ َرظْنَي نأ َداَرَأ نم» :ٍدوُعْسَم نا لاق

 روكذملا كلذ : يأ 4َنوُفَّتَت اَ ڪا هوب کو کیدو :هلوقو

 . ال4 هلوسرو هب هللا رمأ امب مازتلالاو «ىوقتلا ةجرد هب اولانتل مكاّضو

 انف # +

 انه ماهفتسالا :خلإ 2 5 .دارأ نم» :دوعسم نبا لاق :هلوق ®

 .داشرإلل "أرقيلف» :هلوق يف ماللاو «قيوشتلاو ثحلل

eةيصوأ دهعلا ا الو .دهعلا ىنعمب ةيصولا : دمحم ةيصو»  

 ئمشاهلا هلل دبع نب دمحم هللا لوسر :يأ : ا دمحم :هلوقو

 : لثم «هلثم زاوج ىلع لدي دوعسم نبا نم ريبعتلا اذهو وني يشرقلا

 : یلاغت هلوق ىفاني الو ءب دمحم ةيصوو رال هللا لوسر دمحم لاق

 117 ةروسبلا) اب کیم نک كت لزق هک انج و
 !دمختم اي نامل قع وار ت الف ؛هتادانم :يأ انه لوسرلاءاعد ّنأل

 باطلا يا نم حوا وهف ؛ربخلا اَمأ ! هللا لوسر اي :اولوق نكلو

 م ا لما كلوا كي دمحمل ٌعبات انآ :لوقت نأ زوجي اذهلو

 ١ .كلذ هبشأ امو

 . عيقوتلا ىنعمب متاخلا :«همتاخ اهيلع ىتلا» :هلوقو

 ا ل دمحم ةيصو» :هلوقو

 يبأ نب يلع لأس ةفيحج ابأ نا :كلذل لديو ؛ءيشب صوي مل و يبنلا ١

 N .ال : لاقف ؟ءيشب اب يبنلا لإ دهع له : بلاط

 .:ةقيحصلا هذه ىف امو «نآرقلا يف ًالجر ىلاعت هللا هيتؤي اًمهف الإ ةمسنلا



 قيل ديحوتلا باتك

 مرح ام تأ الات َنُقط :ىّلاَعَت هلق أَرْفَيل ا
 اذه َّنأ و# :ِهِلْوَق ىلإ ٠ . يا لآ مڪي مڪي

 .ةيآلا . 4 رشا ارت ن الو ةو اف امم لع

 ُتنك» :َلاق ؛(ُهْنَع ُهّللا َيِضَر) ٍلَبَج نب ٍذاْعُم ْنَعَو 2ع
 ىرذتأ !داَعُم اي» :يِل َلاقف ءراَمِج ىَلَع ةي ّيبنلا ٌفيِدَر

 لتقي ال نأو ءريسألا كاكفو «لقعلا :لاق ؟ةفيحصلا هذه يف امو :ليق
 . "”رفاكب ملسم

 «ةيوتكم ةصاخ ةيصو تايآلا هذهب ىصوأ ةي يبنلا نأ َنْظُي الف

 ؛هّلك نيدلا تلمش دق تايآلا هذه نأ یری هنع هللا يضر دوعسم نبا نکل

 .هتمأل اهاقبأو هلكت هللا لوسر اهيلع متخ يتلا ةيصولا اهنأكف

 هل تلصح ؛اهب لمعو ناسنإلا اهربدت اذإ «ةميظع تايآ يهو
 ىوقتلاو ءركذتلاو «لقعلا : ةلماكلا ةثالثلا فاصوألا

 .اهيلع مالكلا قبس تايآلا خلإ «. . .ىلاعت هلوق أرقيلف» :هلوقو

 اك # خف

 ليعف وهف ؛هفلخ هعم بكار :يأ ؛فدار ىنعمب :«فيدر' :هلوقو
 . عماس یتعمب عيمسو « محار ىنعمب ميحر : لثم «لعاف ىنعمب

 .بكرُي ال ّيشحولا َّنأل ؛يلهأ :يأ :«رامح ىلع» :هلوقو

 . ملعتأ : يأ : «يردتأ» :هلوقو

E SEETبيرغ نسح ثيدح» :لاقو -( ۸ » -» 
 . خلإ .٠ . . لب دمحم ةفيحص أرقي نأ هرس نما : ظفلب )٠٠٠٠٠( ؛ريبكلا» يف يناربطلاو

 ,(؟3785 ٤/ ءةلقاعلا باب «تايدلا باتك) يراخبلا :هاور (؟)



 ديحوتلا باتک 15

 هللا ؛تْلْق . «؟هَّللا ىَلَع ٍداَّبِعلا ُنَح امو ءِداَبِعلا ىَلَع هللا ُقَح ام

 هب اوُكِرْشُي َالَو ُهوُدْبْعَي ْنَأ ِداَبعلا ىَلَع ِهَّللا ُقَح١ :َلاَق غا هلوُسَرو

 بجي امو «مهيلع هبجوأ ام : يآ :«؟دابعلا ىلع هللا قح ام» :هلوق

 هبلقل 0 دش نوكيل ؛لاؤسلا ةغيصب ذاعم ىلع هاقلأو «هب هولماعي نأ

 5 هلوقي ام مهفي ىتح

 هب مهلماعُي نأ بجي ام : يأ : ؟؟هللا لع او :هلوق

ابع ىلع هنم الضف هسفن ىلع هبجوأ هللا لب ءاًئيش اوبجوي مل دابعلاو
 ؛هد

 اوس كني لیع ْنَم ما حلا هِسْنَ لع کٹر جنك» ا لاق
 ريغ 2 روع ا ےس وح

 .[54 :ماعنألا] 4 محي ٌروُفَع مَنَ 0 دوم نم بان ر کھ
85 

:يأ ؛ ؛ ةلاهجب !ًءوس لمع نم محري نأ هسفن ىلع هناحبس بجوأف
 

 ؛بتك ىنعمو . . حلصأو كلذ دعب نم بات مث فّرصت نسح مدعو هفسب

 ١ .بجوأ : يأ

 :«هلوسراو ًادتبم :ةلالجلا ظفل :«ملعأ هلوسرو هللا :تلق» :هلوق

 هنأل ؟ نينثال هنأ عم انه ربخلا درفأو ءأدتبملا ربخ : ملعأو «هيلع فوطعم

 رهشألا نإف ؛«ْنِم» :ريدقت ىلع ناك اذإ ليضفتلا مساو ؛4ْنِم» :ريدقت ىلع

 .اًضيأ ينم ملعأو ءامهريغ نم ملعأ :ىنعملاو .ريكذتلاو دارفإلا هيف

 .ةعاطلاب هل اولّلذتي : يأ :«هودبعي» :هلوق

 و :«هب :صتخي امو هتدابع يف : يأ : ؛اًئيش هب اوكرشي الو» :هلوق

 الو اڳلو الو اكلم الو ًالوسو ال يش لك معتف !يفتلإ قايس يف ةركن



 ¥4 ديحوتلا باتك

 هب ُكِرْشُي ال ْنَم َبْذَعُي ال ْنَأ ِهّللا ىَلَع دابِعلا ٌقَحو
 ..... ؟نسانلا يشأ Hi ! هّللا لوسر اي :ٌتلق .«اًئيَش

 :؛اًئيش هب كرشي ال نم بذعي ال نأ هللا ىلع دابعلا قحو» :هلوقو

 نأ نظت الو ءدحأ هيلع هبجوي ملو «هدابع ىلع هب هللا لضفت قحلا اذهو

 هدبعي نم :ريدقتلا ّنأل ؛ةدابعلا نع دّرجم هنأ «اًئيش هب كرشُي ال نم» :هلوق

 :هلوق نم موهفم هلال ؛«هدبعي نما :هلوق ركذي ملو ءاّئيش هب كرشي الو
 .اًدباع نوكي نأ دب الف ؛ةيدوبعلا هفصو ناك نمو «ادابعلا قحو»

 ؟بّدعي له ؛اًئيش هب كرشُي ملو هللا دبعي مل نمو

 هدبعي نم :هريدقتو «فذح هيف مالكلا لال تدع «معن : باوجلا

 :نارمأ اذهل لديو ءاًئيش هب كرش الو

 نأ دب الف ؛ةيدوبعلا هفصو ناك نمو .هدابعلا قح» :هلوق :لوألا

 .اًدباع نوكي

 الو «هودبعي نأ» :مدقت اميف هلوق لباقم يف اذه نأ :يناثلا

 :يأ ؛هاًئيش هب اوكرشي ال» :هلوقب دارُملا نأ ملعف ؛ةاًئيش هب اوكرشُي

 . ةدايعلا یف

 اذه لثمو ؟سانلا رّْشَبَأ الف تُكْسَأأ : E «سانلا ربا الفأ» :هلوق

 :نالوق هيف وحنلا ءاملعل « تنا ق قرح ف هلا : بيكرتلا

 بساني امي ردقي اًفوذحم فطعلا فرحو ةزمهلا نيب َّنأ :لوألا

 ؟سانلا رشبأ الف تكسأأ : انه هريدقتو ؛ماقملا

 :هريدقتو ءريخأتو ميدقت انه نكل «فوذحم ءيشاال هنأ : يناثلا



 ديحوتلا باتك 4۸

5 
- 

 . "”0َنْيَحيِحَّصلا» يف ُهاَجَرْحَأ .هاوُلكَتيَف ْمُهَرْشَبُت آل» :لاق

 بيكرتلا اذه لثم ناك امل نكت ؟سانلا رشبأ الأف :لصألاف ؛ةزمهلا

 لثمو .فطعلا فرح ىلع تمُدُق ؛ةرادصلا اهل ماهقتسالا ةزمهو ءاكيكر

 ء[1۷ :ةيشاغلا] «َتَقلُخ ٌفّيك للا لإ نوري الأ :ىلاعت هلوق كلذ

 َرَلَقأ# :ىلاعت هلوقو ء[77 :ةدجسلا] «توُرُي الفأ» :ىلاعت هلوقو

 ٤١[. :جحلا] 4 ٍضرألا يف اور

 رضي امب رايخإلا يف لمعتست دقو .رسَي امب رابخإلا يه :ةراشبلاو

 رثكألا نكل ء[14 :قاقشنالا] ريا باد مهر :ىلاعت هلوق هنمو
 0 .لوألا

 .ةيهان الو ءمهريخت ال :يأ :«مهرشبت ال» :هلوق

 ناو انساب كرفت ال نم بدعي األ هللا نأ كيدل ىر

 القل ؛مهرابخإ نع لإ ىهنو .ديحوتلا قيقحتب ةروفغم نوكت يصاعملا
 ديحوتلا قيقحتت أل ؛اهاضتقم قيقحت نود ىرشبلا هذه ىلع اودمتعي

 نم عون اذهو ءىوهلا نع ةرداص يصاعملا ّنأل ؛ يصاعملا بانتجا مزلتسي
 .177 :ةيئاجلا] «هَوَم ٌمُهَلِإ ذأ ِنَم َتيَدِأ# : ىلاعت لاق كرسلا

 ةمجرتلل ثيدحلا ةبسانمو

 .هللا باذع نم عنام هّنأو «ديحوتلا ةليضف

 باتك) ملسمو ء(٤/٤۸ «لجرلا فلخ لجرلا فادرإ باب «سابللا باتك) يراخبلا :هاور (1)

 : 0۸/١(. ءةنجلا لخد ديحوتلا ىلع تام نم نأ ىلع ليلدلا باب «ناميإلا



 ۹ ديحوتلا باتك

eلاسم هيف  : 

 .سئإلاو نجلا قل يف ٌةَمكحلا : لوألا

 . هيف َةَموُصُخلا َّنأل ؛ٌديِجْوَتلا ّيِه َةَداَبِعلا َّنَأ : ةيناثلا

 : لئاسملا

 نم هللا همحر اهذخأ :سنإلاو نجلا قلخ نم ةمكحلا :ىلوألا ©

 ؛[07 :تايراذلا] (نودنعيل الإ ىنإلاو َّنَلْل ُتَقَلَح امو :ىلاعت هلوق
 . حكانملاو براشملاو لكاملاب اوعتمتي تي نأ ال هللا ةدابع يه ةمكحلاف

 ىلع ةينبم ةدابعلا َّنأ :يأ :ديحوتلا يه ةدايعلا َّنأ :ةيناثلا ©

 ضعب نأ اميس ال «ةدابعب تسيل اهيف ديحوت ال ةدابع لكف ؛ديحوتلا

 .نودحويل الإ :4ووُدْبميِل الإ :ىلاعت هلوق اورّسف فلّسلا

 يه ةدابعلا نأ نم هللا همحر فلؤملا هطبنتسا امل اًمامت قباطم اذهو
 هللا لاق» : لم لاق «ةلطاب ىهف ديحوتلا ىلع ىنبت ال ةدابع لكف ؛ديحوتلا

 يريغ يعم هيف كرشأ المع لمع نم ‹«كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ انأ : ىلاعت
 00000 ١

 نو رد

 لَم لوسرلا نيب ديحوتلا يف يأ :؛هيف ةموصخلا نأل» :هلوقو

 ريغ ىلع نكلو ءنولصيو هل نوفوطي هللا نودبعي شيرقف ؛شيرقو
 لاق «ديحوتلاب نايتإلا مدعل مدعلاك يهف ؛يعرشلا هجولاو صالخإلا

 راب اورَمَكح را ل قق مهم لبق نأ َرْهَمَتَم امو :ىلاعت

 ٠٤[. :ةبوتلا] © ولوُسَرَو

 /4 هلا ريغ هلمع يف كرشأ نم باب ؛دهزلا باتك) ملسم :هاور «ةريره يبأ ثيدح نم )١(

44( 



 ديحوتلا باتك هم

 :هلوق ىتعم ِهيِفَق هللا ٍدْبْعَي ْمَل ؛هب ِتْأَي ْمَلْنَم ن : ةثلاثلا

 . دعا آم نودع شا الو

 . لْسْؤلا ٍلاّسرِإ يف ةَمْكِحلا : ةعبارلا

 نأ رع كع اعلا نأ احلا
 ككل

 * 1و

  .ٌدِجاَو ءاّيينألا َنيِد َّنأ :ةسداسلا

 . «ديعَأ آم َنوديلَع رسا آلو# :هلوق ىنغم هيفف : ةثلاثلا يف هلوقو ل

 هلل ةدابعب تسيلف «كرشلا ىلع ةينبم مكتدابع َّنأل ؛يتدابع نيدباع متسل
 ا . ىلاعت

 نم ىلاعت هللا همحر اهذخأ :لسرلا لاسرإ يف ةمكحلا :ةعبارلا ©
 ًاوبنيسحأو هَل ودعا فم اوسر ما لڪ ف قب دقو :ىلاعت هلوق

 جو هللا ةدابع ىلإ ةوعدلا :يه ةمكحلاف ۴١[. :لحنلا] 4 توُمدل
 .ت توغاطلا ةدابع بانتجاو

 ۳١[. : لحنلا] ار زل ل نق قا

 دلو :ىلاعت هلوق نم اهذخأ :دحاو ءايبنألا نيد َّنأ :ةسداسلا ©

 'هلوق هلثمو 4ث اينو هلا ودعا بآ اوسر أ لڪ ىف نع
 أ لإ هلل ل أ هل یی الإ لور نم كليب نِي السر آمو## :ىلاعت
 مكن اَنَلَعَج لل :ىلاعت هلوق يفاني ال اذهو ۲١[. :ءايبنألا] 4 نودع

 ا فلتخت ةيلمعلا ةعرشلا َّنأل ؛[۸٤ :ةدئاملا] 4ًاجاَهْنِمَو ٌةَعْرْس
 ّعَرَصل :ىلاعت لاق «دحاوف ؛نيدلا لصأ امأو ءةنمزألاو نكامألاو مالا

 :.۳ ةيآلا :نورفاكلا ةروس (1)



 o1 ديحوتلا باتك

 رفكلاب الإ ! لص ال للا َةداَبِع نأ ٌةَريبكلا ٌةَلَأْسَملا : ةعباسلا

 نا . توي رمح نَمَه : ىَلاَعَ هِلْوَق ىَنْعَمِهيِفُك ؛ِتوُعاَّطلاب
 .ةيآلا

 مهنا هدي اَنْيَّصَو امو كل اوا یاو اً دي نَضَو ا نیلا ی ص مک

 ١١[. :ىروشلا] هيف افر الو نيل ارم ل چ یوم

 . توغاطلاب رفكلاب الإ لصحت ال هللا ةدابع َّنأ ةريبكلا ةلأسملا : ةعباسلا ©

 رفكي ملو هللا دبع نمف «4َتُمطلا ابو : ىلاعت هلوق هليلدو
 ةلأسملا هذه هللا همحر فلؤملا لعج اذهلو «دخومب سيلف ؛توغاطلاب

 .نآلا اننامز يفو هنامز يف اهلهج نيملسملا نم اًريثك أل ؛ةريبك

 هيبنت #

 نم اًئيش لعف نم ىلع نعللا وأ رفكلا وأ كرشلا قالطإ زوجي ال
 لوقن الف ؛عناوم هلو بابسأ هل اهريغو هذه يف كلذب مكحلا َّنأل ؛كلذ

 ؛هيلع ةنعللا لولح نم عنمي عنام دجوي دق هّنأل ؛نوعلم :ابّرلا لكأ نمل

 نم ىلع هقلطن ال كرشلا اذكو «كلذ هبشأ امو «ةهبشلا وأ ءالثم لهجلاك

 اذكو «مهئاملع طيرفت ببسب هيلع تماق ام ةجحلا نوكت دقف ؛اًكرش لعف

 نكلو «هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ؛اًباستحاو اًناميإ ناضمر ماص نم :لوقن

 ال فاصوألا ىلع قّلعُملا مكحلا نإ ذإ . .نيعم صخشل اذهب مكحن ال

 .هعئاوم ءافتناو هقابطنا طورش ققحتب الإ صاخشألا ىلع قبطني

 ؟هللا كنعل :هل لوقن لهف ؛ قيرطلا يف زّربتي اًصخش انيأر اذإف

 نأ ""«نعالملا اوقتا» :هلوق يف نعللاب ديرأ اذإ الإ ءال :باوجلا

 )١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس 7505.

 )۲( لوبلا نع ةي يبنلا ىهن يتلا عضاوملا باب «ةراهطلا باتك) دواد وبأ :هاور ءذاعم ثيدح نم
 «قيرطلا ةعراق ىلع ءالخلا نع يهنلا باب «ةراهطلا باتك) هجام نباو ء(۲۹/۱ ءاهيف =



o۲ديحوتلا باتك .  

e 

 .وللا ِنوُد نِ دُ ام َلُك يف ماع توُهاطلا د نا : ةنماثلا

 ةروس يف ِتاَمَكْحُملا تايآ ا ناش ْمَظِع :ةعساتلا
 ا ُيْهّنلا اهلوأ َلِئاَسَم ٌرْشَع ع اهيو ِففَلَّسلا دلع ماَعنألا

 اهيفو ءِءاَرْسإلا ٍةَروس يف ُتاَمَكْحُملا ُتايآلا :ةرشاعلا
 رت كي ا م لَم اَّل» :ِهِلْوَقِ هللا اَهّأَدَب ةا رخ ینا

 .ايذؤم بدألاب ًالخم هنوریو ؛ةنوهركيو صخشلا منوم 2 سانلا

aاذه  
 : رهاظ رابتعاب كلرشُم اذه :لوقن وأ «هيلع ةجحلا, مايق فرعن ىتح ؛ كرشم

 . هلاح

 .ام لكف : هللا نود نم دبع ام لك يف ماع توغاطلا ّنأ :ةنماثلا ©

 هب زواجت ام لك هّنأب : ميقلا نبا هفّرع دقو «توغاط وهف ؛ هللا ل

 ' عوبتملاو «منصلاك دوبعملاف 29” عاطُم وأ وسم وأ دوبعم نم هد دبعلا

 و «ملاعلاك

 :ماعنألا ةروس يف تامكحملا تايآ ثالثلا نأش مظِع :ةعساتلا ©
 : دوعسم نبا لوق نم كلذ ذخأ «خسن اهيف سيل يتلا : يأ ؛تامكحملا

 ! هلوق يهو :ءارسإلا ةروس يف تامكحملا تايآلا :ةرشاعلا ©

 1 ننسلا» يف يقهلا «- يبهذلا هقفاوو «؟حيحص)» : : لاقو )1//١717(  مكاحلاو 4/1 =

 1 ٩۹۷(. /۱) «ىربكلا

 . هللا همحر ميقلا نبا ةرابع دييقت يف (۲۸ص) :رظنا (1)



 o ديح وتلا باتك

Fer Iےب ر 0 ےک يو 7  
 f م يع هم يود 9 5 . 220 2 2و1

 رخاء اهل هَل عم لعجت الو# :هلوقب اهمتخو «الوذحم اومدم دعقلف

E,هم ت جس رس رو ل  EC EEء و نا  

 ٍنأش مظع ىَلَع ُهَئاَحْبْس ُهّللا اَنَهّبَنو ."”4اًروْعَدَم امو هَ يف قلد
 Crs عام ا و يقل 2 سر ت ê هع بع 5

 . 27«ةكلا ىم كبر َكلِإ ىا اعم كيد : ِهِلْوَقِب لئاّسَملا هذه

 اذن

 ينامث اهيفو «[7 :ءارسإلا] ءَ لإ دبع الأ كر ىس :ىئلاعت

 اومدم دعقتف رخاء اهل ل م ْلَصَحَي ال :ىلاعت هلوقب اهأدب ةلأسم ةرشع

 هج يف لَم رخاء اهل لأ ْمَم َلَمَج الو :ىلاعت هلوقب اهمتخو ود
 . © اًبوْحَدَت اوم

 ىلاعت هلوقب لئاسملا هذه نأش مظع ىلع  هناحبس - هللا انهبن دقو

 هلوقب كرشلا نع يهاب هللا اهأدبف . ةي َنِي كي َكلِإ حسنا اع كرل
 سيل ُدعاقلاو اد امُمْدَم دقق راء اإ أ م لَ ال :ىلاعت
 ءهئايلوأ دنعو هللا دنع اًمومذم «هللاب كرشأ نمل َريخ ال هنأل ؛اًمئاق

 م لع الو :هلوقب اهمتخو .ةرخآلا يف الو ايندلا يف رصتني ال ًالوذخم

 هتبوقع هذهف ؛[۳۹ :ءارسإلا] اخذ امم منهج يف یک رکا اهل أ
 . هللاب ذايعلاو رحدنيف هّرَحْدَيو همولي لك راّثلا يف ىَّقلُي امدنع

 ةرشعلا قوقحلا ةيآ ىمست ىتلا ءاسنلا ةروس ةيآ :ةرشع ةيداحلا ©
 م سر صر 2

 قوقحلا ّقحأف : ئيس وہ اکرن کو هلآ اوُدِيَعاَو :ىلاعت هلوقب اهأدب

 )١( ةيآلا :ءارسإلا ةروص ۲۲.

  )۷ةيآلا :ءارسآلا ةروس 84.

 ) )۳ةيآلا :ءارسإلا ةروس ۳۹.
 )( ةيآلا :ءاسنلا ةروس 85.



o4ديحوتلا باتك  

 .. هتْوَم َدْنِع ةي هللا ٍلوُسَر ةّيِصَو ىَلَع ُهيِنَتلا :ةرشع ةيناثلا
 .انْيَلَع هللا ىح ُةَفرْعَم :ةرشع ةثلاثلا

 اا EZ :ةرشع ةعبارلا

 املا زكا اهُمِرْعَي ال ةَلأسَملا هذه نأ ةر ةضاغلا

 :لأس امل اذهلو فب قوقحلا هذه ْتَثِدَيَف ؟هب الإ قوقحلا عفنت :ت الو ءهللا قح

 يف همحر لبو قبو قدصتي لك نشع مزح ب میکس 2 ينل

 نم ثفلسأ ام ىلع َتملسأ» :ِ يبنلا لاقف ؟رجأ نم هل له ةيلهاجلا

SS 

 كلذو لوم ةيصو ىلع ةي :ةرشع ةيناغلا .٠

 0 دعب لع ؛ هللا تانكي اتکشمت اذإ اننأ ىلإ راشأ لبا (ًةقيقح

2 5 
 مڪر مرح ام لتأ اولاصت َنق» :ىلاعت هلوق هللا ُباتك هب ءاج ام مظعأ

 ش 16١[. :ماعنألا] 4« تحكم

 هب رشت الو هّدبعن نأب كلذو :انيلع هللا قح ٌةفرغم :ةرشع ةثلاثلا ©

 .ال:نأب كلذو ا اذإ هيلع دابعلا قح ٌةفرعم :ةرشع ةعبارلا ©
 تدعي نأ ىيفح هّنِإف ؛كرشأ نم اَمأ ءائيش هب كرشي ال نم بدعي

 , كلذو :ةباحصلا ٌرثكأ E هذه َّنأ :ةرشع ةسماخلا ©

 هو ف حم ناب ءةاكزلا باتك) يراخبلا : :هاور «مازح نب ميكح ثيدح نم )0

 7 «هدعب ملسأ اذإ رفاكلا لمع مكح نايب باب «ناميإلا باتك)! ملسمو 0 ءملسأ

0( 

 .(٥٤ص) هجيرخت قبس (۲)



 هه ديحوتلا باتك

 .ٍةَحَلْضَملل ملعلا ِناَمْنِك ُراَوَج :ةرشع ةسداسلا

 . هّرَسَي ام مل ملا و راشب ٌباَبْحِتْسا : ةرشع ةعباسلا

277207 RT E 

 نأ ىشخي ناك ءب يبنلا نأ ملع هنع هللا يضر هنأكو . ةباحصلا نم ٌريثك

 لا ل

 .هريغ الو اذاعم اهب ربخی

 ىلع تسيل هذه :ةحلصملل ملعلا نامتك ٌراوج :ةرشع ةسداسلا ©

 سيل هنأل زوجي ال قالطإلا ليبس ىلع ملعلا َنامتك لإ ذإ ؛اهقالطإ

 نامتك امأو ءاّقلطم كلذ متكي ملو اًاعم يب يبنلا ربخأ اذهلو ءةحلصمب

 ؛قالطإلا ليبس ىلع ال صاخشألا ضعب نع وأ «لاوحألا ضعب يف ملعلا

 نأ ةيشّح ةباحصلا ةيقب نع كلذ يب يبنلا متك امك ؛ةحلصملل ٌرئاجف

 . ""«اولكتيف مهرشب ال» :ذاعمل لاقو ءهيلع اولكَتي

 :لاق نم نأ سانلا رشبب :ةريره يبأل ةي هلوق ثيدحلا اذه ريظنو

 كرت ٌةحلصملا يضتقت دق لب . هةئجلا لخد هبلق نم اًصلاخ هللا الإ هلإ ال

 هل يبنلا مه امك «كرتلا ةحلصم ناحجرل ةحلصم هيف ناك نإو ؛؟ لمعلا

 ناتتفا ةيشخ كلذ كوت نكلو «ميهاربإ دعاوق ىلع اهينبيو ةبعكلا مدهي نأ

 . "رفکب ٍدهع وثيدح مهنأل ؛سانلا

 » :هلوقل :هّرسَي امب ملسملا ةراشب ٌُبابحتسا :ةرشع ةعباسلا ©

 .دئاوفلا نسحأ نم هذهو «4؟سانلا رشبأ

 .(48ص) هجيرخت قبس (۱)
 ىلع تام نم نأ ىلع ليلدلا باب ءناميإلا باتك) ملسم :هاور «ةريره يبأ ثيدح.نم (۲)

 04/١(. «ةنجلا لخد ديحوتلا

 ملسمو CEAV/Y ءةكم لضف باب ءجحلا باتك) يراخبلا :هاور «ةشتاع ثيدح نم (۳)

 .(459 7/57 ةيعكلا ضقن باب ءجحلا باتک)



 ديحوتلا باتك 93

 هللا هي قش يبلع لاكتالا فَلا : : ةرشع ةنماثلا

 كلذو :هللا ةمحر ةعس ىلع لاكتالا نم فوخلا :ةرشع ةنماثلا ©
 ةدسفم ببسي هللا ةمحر ىلع لاكثذالا َّنأل e ثبت ال 0

Eاو ا ا  

 نيب هللا ىلإ ارث كاس لوکی نأ يغبنيال : دمحأ مامإلا لاق اذهلو للا ةمحر نم

 :كلذ ىّذأ ٌءاجَبلا بلغ اذإف ء«هبحاص كله بلغ !امهّيأف ؛ءاجرلاو فوخلا
 'نم طونقلا ىلإ كلذ ىّدأ ٌفوخلا بلغ اذإو هللا ركم نم نمألا ىلإ
 :اهللا خرب

 او «ءاجّرلا بناج بْلُع اًضيرم ناك نإ : ل

 :بناج بلغ هلضفو هللا ةمحر 00 :ءاملعلا ضعب لاقو

 . ةبوتلا لصحتل فوخلا بناج بَّلَغ هلمعو هلغف ىلإ رظن اذإو ءءاجرلا
 :نوتمؤملا] 4ُةلو ميمو أونا“ آم نبوي نزلو :ىلاعت هلوقب نولدتسيو
 .لوقلا اذهو ءروصق وأ ريصقتل مهنم لّبقت نوكي ال نأ ةفئاخ : يأ ]1

 بلغیو «هللاب نظلا نسحيل ةعاطلا لعف دنع ءاجرلا بلخي : ليقو «ديج

 . هللا ا د وا

 انين تول E ٌليلد “«؟سانلا رّشبأ الفأ» :هلوق يفو
 :ىلاعت لاق «ميهاربإ ةكئالملا تَرَّشَب كلذلو ءايندلاو نيدلا رمأ نم ُرْسَي

 :ميلحبلاو ءقاحسإ وهو ء[۲۸ :تايراذلا] 4م يل دب ورو #

 دلو ةليللا يل دلو» :لاقف «ميهاربإ هنباب هلهأ هلي يبنلا رَّشبو «ليعامسإ

 )١( .(58ص) هجيرخت قيس |



 ديحوتلا باتک
ov 

 للا :مَلْعَي ال اّمَع ٍلوؤْسَملا ُلْوَق :ةرشع ةعساتلا

5 ٠ 

 سا

 رورسلا لاخدإ ناسنإلل يغبني هنأ هنم ذْحوُيف ؛©' ”«ميهاربإ يبأ مساب هُئيمس

 ٌريخ كلذب هل ّلصحيل ؛لعفلاب وأ لوقلاب نكمأ ام نيملسملا هناوخإ ىلع

 .ردص ٌُحارشناو بلق ٌةنينأمطو ٌةحارو ٌريِثك

 نع ىوري اذهلو «ملسملا ىلع ءوسلا لخدي نأ يغبني الف ؛هيلعو
 مكيلإ جرخأ نأ بحأ يلف ؛ءيشب دحأ نع دحآ ينثدحي ال» :ِةِلَك يبنلا

 هلال ؛حيحص هانعم نكل «ٌفعض هيف ثيدحلا اذهو . "”ةردّصلا ٌميلس انأو

 6 ا ؛ءوسب لجر كدنع َركُذ اذإ

 eT «هتائيس نع ٌملعت ال تنأو هلماعت تنك اذإ نكل «كتلماعم

 ٌرِفْنَي ٌسوفّتلاو «رثكأ ةحيصنلا كنم ُلَبْقَي امبرو «اّبَيط اذه ناك ؛هعم لماعتت ْنأ

 '  .لئاثلاب لقاعللٌرهظتٌةقيقد لئاسم هذهو «ماسجألا لبق ضعب نم اهشعب

 :ملعأ هلوسرو هللا :ملعي ال اًمع لوؤسملا لوق :ةرشع ةعساتلا ©

 ءٍذاعم ىلع ةي يبنلا ركني ملو ءاهلاق امل اًذاعم ايب يبنلا رارقإل كلذو
 » :لاق نم ىلع ركنأو «واولاب هللا ىلع ةي هللا لوسر فطع ثيح

 نايبصلا ةي هتمحر باب «لئاضفلا باتك) ملسم :هاور «هنع هللا يضر سنأ ثيدح نم (۱)

 ۱۸٠۷/٤(. «لايعلاو

 «سلجملا نم ثيدحلا عفر يف باب «بدألا باتك) دواد وبأ :هاور ءدوعسم نبا ثيدح نم (۲)

 مقر ديك يبنلا جاوزأ لضف يف باب «بقانملا) يذمرتلاو « هنع تكسو +206

 ۳۹٩(. /۱) ؛دنسملا» يف دمحأو «- «هجولا اذه نم بيرغ» :لاقو _ ۴۴۳

 بيرقت» يف امك ؛روتسم «يفوكلا ماشه يبأ نبا وأ ماشه نب ديلولا مهدنع هدانسإ يفو

 (TTT/Y). ؟بيذهتلا

 . تاقث هلاجر يقابو «٤لويقم» )۴۷٤/۱(: ؟بيرقتلا» يف رجح نبا لاق ؛ةدئاز نب ديزو

 )۳۷١۹(. هدنسملا» ل هقيقحت يف هللا همحر  ركاش دمخأ هححصو



 ديحوتلا باتک هم

 .ضْعَب َنوُد مّلِعلاب سالا ٍضْعَب ٍصيِصْخَن ٌراَوج :نورشعلا
 ٠ .؟«هدحو هللا ءاش ام لب !؟اًدن هلل ىنتلعجأ» :لاقو ء«تئشو هللا ءاش 5

 «لئاقلا دنع سيل ام ةيعرشلا مولعلا نم هدنع ةي لوسرلا َّنِإ :لاقيف

 ؛ةيردّقلا 0 مولعلا فالخب .ذاعم ىلع كي لوسرلا ركني مل اذهلو

 .اهنم ملع هدنع سيل و لوسرلاف

 ؟نيديعلا ٌموص ُمُرُحَي له : ليق ولف

 ' تلكشأ اذإ ةباحصلا ناك اذهلو «ملعأ هلوسرو هللا :لوقن نأ زاج
 فَي له :ليق ولو مهل اهنّيبيف للك هللا لوسر ىلإ اوبهذ لئاسملا مهيلع

 نم هّنأل ؛ملعأ هلوسرو هللا : دا ل

eضعب نود ملعلاب سانلا ضعب صيصخت .زاوج :نورشعلا ' : 

 , نامثعو رمعو ركب يبأ نود ٍذاعمب َملعلا اذه صخ يب يبنلا نأ كلذو
 لغو

 | ضعب َّنِإ ثيح «ضعب نود ملعلاب سانلا ضعب صُصْخُن نأ زوجيف
 ثدجت نل كّنإ» :دوعسم نبا لاق هّنَئَتْفا ملعلا نم ءيشب هتربخأ ول سانلا
 ' :ئلع لاقو .2"”«ةئتف مهضعب ناك الإ مهلوقع هغلبت ال ثيدحب اًموق

 )41١( «دنسملا» يف امك ؛دمحأ :هاور «سابع نبا ثيدح نم )١/5١5(« باتك) هجام نباو '

 ءاتششو هللا ءاش ام :لاقُي نأ يهنلا باب «تارافكلا ١/ 384(.
 مامإلا هفعض «هيف فلتخم ؛هللا دبع نب حلجألا هداتسإ يفو» :«دئاوزلا» يف يريصوبلا لاقو
 نايفنم ني. بوقعيو نيعم نبا هقثوو «دعس نباو دواد وبأو يئاسنلاو متاح وبأو دمحأ
 .5تاقث دانسإلا يقابو « يلجعلاو

 «ننسلا» ي يقهيبلاو «(18:08) «زيبكلا» يف يناربطلا : اًضيأ هاورو )۳/ ۲۱۷(.

 )١1/1١(. :هحيحض» ةمدقم يف ملسم :هاور )۲(



 ه4 : ديحوتلا باتك

 ٍفاَدْرإلا َعَم ٍراَمِجلا ٍبوُكَرِل هلي ُهُعْصاوَت :نورشعلاو ةيداحلا

 . ةبادلا ىَلَع ٍفاَدْرإلا ُراَوَج :نورشعلاو ةيناثلا

 .ٍةَلَأْسَملا هِذِه ِنأش ْمظِع :نورشعلاو ةثلاثلا

 . لَبَج نب ٍذاَعُم ُةَليِضَ :نورشعلاو ةعبارلا

 . هلقعو ِهِمْهَفو هتردقم ّبسح ٍدحأ لك ُتدَحُيَف .'«نوفرعي امب سانلا اوثّدح»

 فادرإلا عم رامحلا بوكرل ي هعضاوت :نورشعلاو ةيداحلا ©

 ءاًعضاوت سانلا ّدشأ وه كلذ عمو ءاّماج قلخلا فرشأ لَك يبنلا :هيلع

 ةداع َّنِإ ذإ ؛عضاوتلا ةياغ يف اذهو «هيلع فدّرأو ٌرامحلا بكر ثيح

 الو ءدارأ ام بكرل ءاش ولو «رامحلا لكك بكرو «فادرإلا مدع ءارّبُكلا

 .هعفر - لجو زع - هلل ٌعضاوت ْنَم نإ ذإ ؛كلذ يف ةصقنم

 للك يبنلا نأ كلذو :ةبادلا ىلع فادرإلا ٌراوج :نورشعلاو ةيناثلا ©

 مل ؛قش نإف ءةبادلا ىلع قشي ال نأ فادرإلل طَرَتْشُي نکل ءاّذاعم فدرأ

 . كلذ ْرْجَي
 الب يبنلا ربخأ ثيح : ةلأسملا هذه نأش ُمَظِع :نورشعلاو ةثلاثلا ©

 .اهب رشبي يتلا رومألا نم اهلعجو «اّداعم

 نأ كلذو :هنع هللا يضر ذاعم ٌةليضف :نورشعلاو ةعبارلا ©

 ER E SSD «ملعلا اذهب هّصخ هل ىبنلا

 دا ا +#

 سانلا ضعب مهف رصقي نأ ةفاخم رايتخالا ضعب كرت نم باب «ملعلا باتك) يراخبلا :هاور (1)

 . 67/١ «هنع



 بونذلا نم رفكي امو ديحوتلا لضف باب 3

 2 تاي

 ٍبوُنْذلا َنِم ُرَْكُي اَمَو ٍديِحْوَتلا ْلْضَف

aoneudnanasancsenenenananenecenenennenenenecnenononcaceseoncaonenennncenorareracevicnccnsoos 

 ال هنأو «ديحوتلا بوجو : يأ ؛ديحوتلا ّباتك ٌفلؤملا َرَكَذ نأ قبس

 « دوسي الإ ولار َّنْلِل تقع اَبَوط :یلاعت هلوق ىنعم نأو «هنم دب
 فلؤملا ركذ انهو .ديحوتلاب الإ ٌحصت ال ةدابعلا نأ :[55 :تايراذلا]

 «بجاو َريغ نوكي نأ ءيشلل لضفلا ٍتوبث نم مزلي الو ءديحوتلا لضف
 اهّلضف تبث * ةعامجلا ٌةالص كلذ نمو :هراثآوإ هجئاتن نم لضفلا لب

 .«ةجرد نيرشعو عبسب فلا ةالص نم ٌلضفأ ةعامجلا ٌةالصا هك دش
 نإ ذإ ؛ةبجاو ٌريغ نوكت نأ اهيف لضفلا توبث نم مزلي الو . هيلع قفتم

 ىلإ دبعلا برقي : الو .«هب الإ لامعألا لبق الو «تابجاولا ٌبجوأ ديحوتلا
 . لضف هيفف ؛كلذ عمو هب الإ هير

 نوكيف ؛«لضف» ىلع ٌفوطعم :«بونذلا نم رْفكُي امود :هلوق
 ؛اذه ىلعو «بونذلا نم رفكي ام بابو ءديحوتلا لضف باب :ىنعملا

 :نيرمأل بابلا اذه دقعو «بونذلا نم هرفكي امر يدقتلاو فوذحم دئاعلاف

 .ديحوتلا لضف نايب :لوألا

 بوند

 ١// «قعامجلا ةالص لضف باب ءناذألا باتك) يف يراخبلا :هاور ءرمع نبا ثيدح نم ()
 . .(غةدرلا ءةعامجلا ةالص لضف باب ءدجاسملا باتك) ملسمو )11



 51 بونذلا نم رفكي امو ديحوتلا لضف باب

 . 4 رطب رهتنتيإ اوسي رو انماء يلا : ىَلاَعَت هللا لوقو
Ê 

 :ديحوتلا دئاوف نمف

 هلل لمعي دحوملا نأل ؛ةعاطلا ىف ةبغرلل ةماعد ٌربكأ هنآ ١

 ؛دحوملا ٌريغ امأ «ةينالعو اًرس ملعي وهف ؛هيلعو «- ىلاعتو هناحبس

 هاري ْنَم هدنع ناك اذإ هللا ركذيو «ىلصُيو قّدصتي هنإف ؛ًالثم ىئارملاك

 ال ةعاطب هللا ىلإ ّبّرقتأ نأ دوأل ىنإ» :فلسلا ضعب لاق اذهلو ءطقف

 ش . وه الإ اهملعي

 يلا :ىلاعت لاق امك ؛نودتهم مهو ُنمألا مهل نيدحوملا نأ ۲

 .147 : ماعنألا] 4نوُدَسْفُم مهو ألا مل هلأ يطب مهتلميإ اوبي دو أنما

 نف وک +٭

 .اوطلخي :يأ : وسبب رلو» :هلوق

 املو «كرشلا وهو «ناميإلا لباقي ام انه ملظلا :(ٍرّلُب» :هلوق

 لاقف ؟هّسفن ملظي مل انيأ :اولاقو ءةباحصلا ىلع كلذ قش ةيآلا هذه تلزن

 ىلإ اوعمست ملأ ءكرشلا هب دارملا امّنإ «نونظت امك ٌرمألا سيل» :يب يبنلا

 . ٠4 ريطَع ماظل َكِرَشلا كنإ» :- نامقل ينعي - حلاصلا لجرلا لوق

 :عاونأ ملظلاو *

 .هللا نح يف كرشلا وهو ءملظلا ملظأ ١

 .۸۲ ةيآلا :ماعنألا ةروس )١(
 انينآ دقلوط :ىلاعت هللا لوق باب ءءايبنألا باتك) :يراخبلا :هاور «دوعسم نبا ثيدح نم (۲)

 ٤۸٤(. /؟ .«ةمكحلا نامقل



 بونذلا نم رفكي امو ديحوتلا لضف باب ۰ 1۲

wnuaneneceerananacevoeoaneresavanavanacarennrenncnnunananeresasevonesanonenenecoccarnevenens 

 aS ءاهقح اهيطعي الف ؛هسفن ناسنإلا ملظ - ١و

 . ماني الف موقيو
 وأ «برضلاب صخش ىلع ىّدعتي نأ 0 «هريغ ,ناسنولا ملظ - ۳

 . كلذ هبشأ اماوأ «لام ذخأ وأ « لتقلا

 ؟لماك ّنمأ وه له نكل «نمألا انف ؛ ملظلا ىفتنا اذإو

 ّنمأ ٌنمألاف ؛ٌةيصعم هطلاخي مل ًالماك ناميإلا ناك نإ هنإ :باوجلا
 قلطمأ هلف ؛ لماك ريغ  ٍناميإ لطم ُناميإلا ناك اذإو «لماك يأ «قلطم
 ىف دؤلخلا نم ّنمآ «ةريبكلا ٌبكترم : كلذ لاثم .صقان نمأ :يأ ؛نمألا

 5: نا فا لاق هلا تحوم لب تاعا ئم قمل ريغو نالا
 ١١5[: :ءاسنلا] 4115 نسل كلك ف ا ونيو أوو رم نأ روني ال هلآ
 SS ميهاربإ نيب اًمكح ىلاغت هللا اهلاق ةيآلا هذهو

 تولت مك ںی هلوق ىلإ . . . متََّرَتَأ آم فا تّيحَر»#

 رهتنميإ اوسي رو اوما َنِدلا## :ىلاعت هللا لاقف ؛[۸۲ ١- معلا

 مالك نم اهنإ :ٌلئاق لوقي دق هنأ ىلع ءةيآلا [85 :ماعنألا] *..
 لع سه نإ اهيا احح كلو :اهدعب لاق اذهلو 0

 و :.[87 :ماعنألا] ء4يوق

 ّنمأ اّمِإ هنأب ّنمألا انْرَسَق اذهلو «سنجلل اهيف لأ : سالو :هلوقو
 ش .هب سبلت يذلا ملظلا بسح نمأ قلطم اًمإو «قلطم

 ملعلاب هللا عرش ىلإ ايندلا يف :يأ :4َنُدَتْفُم مُر :هلوقو
 «قيفوت ةياده : لمعلاب ءادتهالاو .داشرإ ةياده ملعلاب ءادتهالاف ؛لمعلاو

 باحصأ يف ىلاعت هللا لاق امك .ةنجلا ىلإ ةرخآلا يف نودتهم مهو
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 َلاَق :لاق ِ؛ُهْنَع هللا ّيِضَر ٍتِماَّصلا نب ةَداَبُْع ْنَع

 15011010 هللا الإ لإ ال نأ َدِهَش ْنَم» : لك هللا ُلوُسَر

 موها للا نون ني 3 ندب i مو مهجر اونا نا ارشح : : ميحجلا

 نيذلل يهو «ةرخآلا ةياده هذهف ۲٣[. ء۲۲ :تافاصلا] 4 محلل طض لل

 اوملظي ملو اونمآ نيذلا نأ اهلباقم نوكيف ؛ميحجلا طارص ىلإ اوملظ

 نإ : ألا مه دهوا : ىلاعت هلوق يف نيرسفملا نم ريثك لاقو
 نمألل ةبسنلاب ٌةّماع اهنأ باوصلاو ءايندلا ىف ةيادهلاو «ةرخآلا ىف نمألا

 1 .ةرخآلاو ايندلا يف ةيادهلاو

 ةمجرتلل ةيآلا ةبسانم *

 ؛اًدٌحوم نوكي كرشي مل يذلاو «كرشي مل نمل َنمألا َتبثأ هللا نأ :
 .نمألا رارقتسا ديحوتلا لئاضف ْنِم نأ ىلع ٌلدف

 كف *# +%

 ملع نع الإ نوكت ال ةداهشلا :«هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم» :هلوق
 ء[۸1 :فرخزلا] «َنوُمَلْمَي ْمُهَو ّيَحْلاي دس نم الإ :ىلاعت لاق «قباس

 . اًيزيرغ نوكي دقو اًبَسَتُكُم نوكي دق ملعلا اذهو

 ىلع دلوُي ٍدولوم لك» :ِهكذ لاق ءٌيزيرغ هللا الإ هلإ ال هنأب ملعلاف
 . ""”«ةرطفلا

 اهيف ركفّتلاو ءهللا تايآ رّبدتب كلذو ءاّبستكُم نوكي دقو

 «تامق يبصلا ملسأ اذإ باب «زئانجلا باتك) يف يراخبلا :هاور ؛ةريره يبأ ثيدخ نم (1)

 2( «ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك ىنعم باب ءردقلا باتك) ملسمو ا
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 همر ودم دمهم ممم مهم مهم مم هموم همهم وم ممم ه مودم موو روم مم مرهم دمة دد مومو هموم ووو ووو موو مهم م مممم

 0 اهب ةداهشلا مث هللا الإ هلإ الب ملعلا ّدجوي نأ ّدب الو

 ّنأل '؛ًاطخ ةدّدَسُم نأب قطُتلاو «ةليقثلا نم ةففخم :«نأ» :هلوقو
 .هفذح نكمي ةفّمخملاو ءاهمسا افذح نكمي:ال ةددشملا

 :هولأملاو «هلآ ال ىتعمي سيلو «هولأم ال :يأ :4هَلِإ ةل» :هلوقو

 ةميظعلا هتافص نم ملعت امل همّظعتو هبحت ءاّميظعتو ٌةبجم دوبعملا وه
 . ةليلجلا هلاعفأو

 شيرق نع يكح اذهلو «هللا الإ هولأم ال :يأ :4هّئأ لإ :هلوقو
 .[5 : َّص] 4ثا هوَ ادع َّنِإ اد اًهَلإ ةَليآلا للل : مهّلوق

 نم هلأ نود نم وعدي لأ مهلا َمُهْنَع تعا ات :ىلاعت هلوق امأ
 ر «قح ريغب هّنأل ؛ لطاب هلأتلا اذهف ؛[١١٠ :دوه] یس

 دك وک مع لَو «هل رارق الف اًعوقو يفتنملاك وهف ؛اًعرش ىفتنا اذإو

 ٠ 15 :ميهاربإ] 4راد نِ اهل ام ٍضَيَأْلا وم ني تج ٍةَد ََرَجَسْك
 4لا اء مَ r ضا أ آمم» :ىلاعت هلوق نيب ٌعمجلا لصحي اَدْييَو

 اهل لآ a ES ىلاعت هلوقو ٠١١[« :دوه]

Aنارمع لآ] ه5 ( هلل هَل نم امو :ىلاعت هلوق نيبو ء[5 : 

[3Yةلطاب يه ذإ ؛ةقيقح الو اهل يناعم ال ءاملسأ دّزجم ةهلآلا هذهف  

 الو قلخت الو Ee ؛ةهلآ ىّمسُت نأ قحتست ال ءاعرش

 رس آاهوُمُسِبَنَس امسا لإ ونود نم َنوُدْبََت ام# :ىلاعت لاق امك ؛قزرت

 ]°4 :فسوي] طاس نم ا سَ کرا اٿ مڪڙاباو

 : نيملكتملا دنع ديحوتلا *

 نوكيف ؛عارتخالا ىلع رداقلا :هلآلاو «هلآ :هلإ ىنعم نإ : نولوقي
 . هللا حاوتحالا يلع را د! :.هللا الإ هْلِإ ال ىنعم
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Seuveeeceenenaranenevannvenacabananebecasaanoevevocecenunaranacesarcececaaranenenasnvereceees 

 ال هتاذ يف دحاو وه :لوقتف «هللا دحوت نأ :مهدنع ديحوتلاو

Eل و 0 ا  

 لو هللا ا الإ قلاخ ال :لوقت e ّنأل ؛تقّدصو هب تنمآلو هتوعد

 امأ «لعفي ال دقو لعفي دق رداقلا نال ؛رداق ال ةملك نم غلبأ قلاخ

 مهف نم اًريخ نيكرشملا مهف راصف «هنم ةردقب قّمحو لعف دقف ؛قلاخلا

 للا هب تءاج يذلا ديحوتلاف ؛مالسإلل ا نيملكتملا ءالوه

 هلإ نم :يأ ؛[59 :فارعألا] مَع لإ ْنَي م ل امل :ىلاعت هلوق يف

 . هللا وهو « لبعُي نأ قحتسي ىقيقح

 هذه يف نوبتكي نيذلا نآلا ِباّنُكلا نم ريثك دجوي هلأ فسؤُملا نمو

 ديحوت نم رثكأ نورّرقي ال ديحوتلا ىلع نومّلكتي امدنع مهدجتا باوبألا

 نيملسملا بولق يف ٌسرغن نأ بجيو «ميظع صقنو طلغ اذهو «ةيبوبُلا

 دحأ هركنُي مل ةّيبوبرلا ديحوت ّنأل ؛ةّيبوبُرلا ديحوت نم رثكأ ةّيهولألا ديحوت
 «لقعلاب مولعملا يرطفلا رمألا اذه الإ ررقن ال اننوكف ءاّيقيقح اًراكنإ

 هللا ريغ ةدابعف ؛ميظع صقن وه ىوهلا هيف بلغي يذلا رمألا نع تكسنو

 هللا ةدابع نع هفرصي ىتح هسفن ىلع ناسنإلا ىوه اهيف رطيسي يتلا يه

 مهردلا همه يذلا يك يبنلا لعج ىتح «هاوه دبعیو ءايلوألا دبعيف «هدحو

 مهلإ دنا نم تیا - لجو زع هللا لاقو 5 'ًدباع امهوحنو رانيدلاو

 .[77 :ةيئاجلا] نوه

 اهربتعن نأ نكمي ماعلا سنجلا وأ ماعلا ىنعملا ثيح نم ىصاعملاف

 .كرشلا نم

 .(5"3ص) هجيرخت قبس (۱)
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 هوني ليا امو مام مم رف موف مومو م وففم

 : عاونأ ىلإ مسقنتف ؛صخألا ىنعملاب امأو

 ١ . .ربكأ كرش - ١

 ".رغصأ كرش - ١

 ٣ - ةريبك ةيصعم .

 قحب قلعتي ام اهنمو هللا ٌقحب قلعتَي ام اهنمإ يصاعملا هذهو

 يف رمأ هللا الإ هلإ ال قيقحتو .قلخلا قحب قلعتي ام اهنمو ءهسفن ناسنإلا
 نم عون يهف ؛ةيصعم لكا : :فلسلا ضعب لاق' اذهلو ؛ةبوعصلا ةياغ

 .«كرشلا

 ل ءيش ىلع يسفن تدهاج ام» :فلَّسلا ضعب لاقو
 هسفن هاج الف ؟نمؤملا ريغ امأ «نمؤملا الإ اذهب فرعي الو ««صالخإلا
 ال نخن :نولوقي دوهيلا َّنِإ) :سابع نبال َليِق اذهلو «صالخإلا ىلع
 ناطيشلاف ؛«!؟برخ بلقب ناطيشلا عنصي امف :لاق .ةالصلا يف ٌسوسون

 ري للا ءرومعملا بّرخيل يتأي نكلو «مودهملا بّرخيل يتأي ال
SSدرا  

 كاذ نأ : يأ ؛“«ناميإلا حيرص كاذ» :لاق .معنإ :اولاق . «؟كلذ متدجو»
aىلغ الإ دري الو «هيلع درو 0 ؛ حيرص معاي ل لع هيلا  

 ':طرشلا باوجو «ةيطرش :نم :«هللا الأ هلإ ال نأ دهش نم» :هلوق
 فارتعالا ىه :ةداهشلاو .«لمعلا نم ناك ام ىلع ةنجلا هللا هلخدأ»

 114/١(.! :ناميإلا يف ةسوسولا باب «ناميإلا باتك) ملسم :هاور ؛ةريره يبأ ثيدح نم (1)
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 نوقفانملا لاق امل اذهلو «حراوجلاب قيدصتلاو «بلقلاب داقتعالاو ءناسللاب

 ةلمج هذهو ء[١ :نوقفانملا] 4ر لوسرل َكَنِإ دهشت :ِةِلَي لوسرلل
 هول :هلوقب هللا مهبذك «ماللاو ءنإو «ةداهشلا :تادكؤم ثالثب ةدكؤم

 ملف ؛[١ :نوقفانملا] 4دوبذكل َنيِقْفتمْلا نإ ُدَبْنِم أو ملوسرل َكَنِ مل

 نم ٍلاخو «بلقلاب ها هلال ناسللاب رارقإلا اذه مهعفني

 ‹بلقلا يف ةديقعب الإ ةداهشلا ققحتت تت الف ؛عقني ملف «لمعلاب قيدصتلا

 . لمعلاب قيدصتو «ناسللاب فارتعاو

 وا : يأ :«هللا الإ هلإ ال» :هلوقو

 نم اهيف سيل هّنأل ؛ةدابعلا قحتست ال دبعُت يتلا مانصألا هذهو «هللا الإ

 .ءيش ةيهولألا صئاصخ

 :هل كيرش ال .تابثإلل ديكوت :هدحو :«هل كيرش ال هدحو» :هلوق

 ءامسألاو ةّيهونألاو ةُيِبويَرلا نم هب ضتخي ام لك يف يفنلل ديكوت
 .تافصلاو

 دنع يلام ىلإ نوؤجلي نينمؤملا نم هريغو هي يبنلا ناك اذهلو

 هفيس قلع دقو «هباحصأ هدنعو هي يبنلا ىلإ يبارعأ ءاج دقف ؛دئادشلا

 :لاق ؟ينم كعنمي نم :لاقو «يبارصعألا هطرتخاف ةرجش ىلع

 والا ديحوت قيقحت وه اذهو باغ لقي ملو نا ينعنمي»

 يف فرصتلاو «ريبدتلاو «قلخلاو ءًرضلاو «عفّنلا كلمي يذلا وه هللا ّنأل

 ءامسألاو ةيهولألاو ةيبوبرلا نم هب صتخي اميف هل كيرش ال ذإ ؛كلُملا
 . تافصلاو

 ۴۳١(« /۲ «رجشلاب هفيس قلع نم باب «داهجلا باتك) يراخبلا :هاور «رباج ثيدح نم (۱)

 0۷1/١(. «فوخلا ةالص باب «نيرفاسملا ةالص باتك) ملسمو
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 : رو ورز وقوم تو رر عمق
 esen 0 O IS «هلوْسَرَو هدنع ادمحم َّنأو

 تاهبش اهنم «ةريثك .تاهُبُش نم ملسن ىتح هب ٌصتخي اميف انلوقو
 هللاب كارشإ تافصلا تابثإ نأ اومعز تافصلل نيفاّتلا َّنأل ؛تافّصلل نيفانلا

 قلاعبلل : :لوقن اننكلا «ليثمقلا كلذ نم مزلب ا
 .هب صتخت تافص قولخمللو هب صتخت تافص

 نع “شا دبع نب دمحم وه : دمحم : رو هلع دمحم قازا :هلوق

 . نييبنلا متاخ « يمشاهلا ءيشرقلا «بلطملا دبع

 . هللا عم اكيرش سيلا يأ ؛ (هديعا)) :هلوقو

 : و ا اجا : يأ ,؛ «هلوسرو» :هلوقو

 ؛ادع'ام هقحلت ةّيرشبلا صئاصخ غيمج « بوبرم بغ ةي لوسرلاف . هللا ىلع

 لاق «هنم موصعم وهف ؛قالخألا لفاسأ ىلإ دوبعي ام وهو ءاّدحاو اًئيش
 :AA فارعألا] نأ لَه ام لإ اص لر اَمْنَت ىل كَمَا ل لق :ىلاعت تر لس 2 ند +

 ہلا نو یوی ك نإ لق 3 اد الو ارم كل ٹی آل یێ لف :ىلاعت لاقو
 .هنأ الإ ؛انلثم ٌدِشِب وهف .[۲۲- ۲١ : نجلا] كاًدَمَتلُم ونود ني دج نو دع

 لإ کھا e و کلن رتب انآ امتإ لق :ىلاعت لاق هيلإ ىحوُي

 : .[5 : تلصف] دو

 ا لوسرلا لإ :لاق نمو
 ١ :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق اذهلو «لطابأ بذك هلكف ؛ ؛ نئيمشلا نف
 0 ك6 حيباصم اهيف سيل تويبلا نأب رذتعتو هايدي نيب یلچز دما

 'نيدلا دسفأ يذلا ولغلا هنكلو ءاهنع هلل يضر رذتعت مل ؛رون هل ةي يبنلا

 : ةروهشملا اتدرا يف يريصوبلا كوق ولخلا نمو هللاب ذايعلاو ءايندلاو

 ء۵۱۲0 ملتو (159 يراخبا هجرخأ )00(
XN 
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 ك0

 ممعلا ثداحلا لولح دنع كاوس هبذولأ نم يلام قلخلا مركآ اي

 مدقلا ةلزاي لقفالإو ًالضف يدي داعملا موي اًدخآ نكت مل نإ

 ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو اهترضوايندلا كدوج نم نإف

 ايندلا تماد ام اًئيش هلل كرتي مل هنإ :هريغو بجر نبا لاق

 . لي لوسرلا دوج نم ةرخآلاو

 نأ دهش لب «هللا دبع اًدمحم َّنأ دهش ام ؛اذه لوقي نم نأ دهشنو

 !؟دحلا اذه ىلإ وّلغلا مهب لصي فيك !هللا قوف اًدمحم

 هللا نبا حيسملا لإ :اولاق نيذلا ىراصنلا ولغ قوف ولغلا اذهو

 . ةثالث ثلاث هللا نإ :اولاقو

 هتركذ الم يف ينركذ نم» :لوقي هللا نإ :اولاق ءكلذ قوف اولاق مه
 «هانركذ اذإ انعم لوسرلاو ٠ «ينركذ اذإ يدبع عم انأو «هنم ريخ ألم يف

 ةملك «فّرخُملا» يلاتلا ىلت اذإ دلوملا ةليل ةالغلا كئلوأ ناك اذهلو
 رضح لَو لوسرلا ّنأل :نولوقي ءدحاو لجر مايق اًعيمج اوماق ىفطصملا

 ًالالجإ ّدشأ مهنع هللا يضر ةباحصلاو «هل ًالالجإ انمقف «هسفنب انسلجم

 ال مهملكُي يح وهو يب لوسرلا مهيلع لخد اذإ كلذ عمو ءاّئمو مهنم
 نودهاشي اوناك نإ حبش مهءاج وأ اوليخت اذإ نوموقي ءالؤهو «هل نوموقي

 نأ اودهش ام ءالؤهف !دحلا اذه ىلإ مهلوقع مهب تغلب فيك رظناف ؛اًئيش

 نيعب مهيلإ انرظن نإ «نيكاسم نوفّرخملا ءالؤهو «هلوسرو هللا دبع اًدمحم

 :ىلاعت هللا لوق باب «ديحوتلا باتك) يراخبلا :هاور «ةريره يبأ ثيدح نم )١(

 ىلع ثحلا باب ءءاعدلاو ركذلا باتك) ملسمو ء(٤/٤۲۸ .«هسفن هللا مكرتحيو»

 .,(50351/5 «ىلاعت هللا ركذ
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 هيمو امم هوو ووو موو مم ومهم وو دمر وم ووو مو وو هو روم ردم موو وم وووفمو

 نيعب مهيلإ انرظن نإو «ةيفاعلاو ةمالسلا مهل هللا لأنو «مهل ٌقرنف ؛ردقلا
 «ميقتسملا طارصلا ىلإ اودوعي ىتح ةجحلاب مهذباننانأ بجي اننإف ؛عرشلا

 يلصي ماق هلل مهاقتأو هلل مهاشخأ ءهلل ةيدوبع سانلا ٌدشأ اب لوسرلاو
 اًدبع نوكأ الفأ» :لاقف ؛كلذ يف هل ليقو «هامدق تمّروت ىتح
 ةد تنا قيم اذ زات امو د نم لق ا هل ريغ دك و( روکش
 ت . ةميظعلا

 ىلإ ةعيرش .مظعأب - لجو زع - هللا هلسرأ لوسر وهف ؛ةلاسرلا امأ

 اوؤاج مهّنِإ ىتح «لتوقو يذوأ هنأ عم «غالبلا ةياغ اهغّلبف ءقلخلا عيمج
 كلذ لك ءهرهظ ىلع هوعضوو ةبعكلا دنع دجاس وهو روزجلا السب
 راذقألاو ناتنألاو ىذألا نوقلي «ربص كلذ عمو «هب ءاج املو هل ةيهارك

 ؛ لجو زع - هللا نم ناحتما ميركلا يبنلل اذه نكل «هباب ةبتع ىلع
 ينب اي اذه راوج يأ» :لوقيو جرخي ءهلضفو هزبص نيبتي نأ لجأل
 نمو ىرقلا َّمأ رذنأو هيلع هللا حتف ئتح هلك ربصف .'"”0؟فانم دبع
 ىلع تا ةنامأ سائلا دشأ هدعب نم ةعيرشلا هذه : لمح هنإ مث ءاهلوح

 هلل ءةميلس ةّيقن ةمألا ىلإ اهودأو «مهنع هللا يضر ا ؛عابتالا

 '. .دمحلا

 للا TT ؛ هللا يفو هلل لكي لوسرلا بحنو
 هنأ لجأ نم هانببحأو «نيعمجأ سانلاو اندالوأو انلهأو انبسفنأ ىلع همّدقنو

 دقتعن نأب كلذو «هللا لوسر اًدمحم َّنأ ةداهش ققحنو . لک هللا لوسر

 E حتفلا ة ةروس ريسفت باب «ريسفتلا باتك) يراخبلا :هاوز «ةشئاع ثيدح نم (1)

 . 0711/7 /5 '«لامعألا راثكإ باب «نيقفائملا تافص باتك) ملسمو

 )۲(  هاناو 5 يف ريثك نباو ء(٤٥ /۲) «ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا هركذ )44۹/۲(
 .زيسلا لهأ نم مهريغو



 ولا بونذلا نم رفكي امو ديحوتلا لضف باب

 ءانحراوجب هلك هتعباتم يف كلذ قّبطنو ءانتنسلأب هب فرتعنو ءانبولقب كلذ
 وهف ؛ةداهشلا هذه قيقحت ضقني ام امأ .هل لمعن الو «هيدهب لمعنف

 كّنأل ؛ةداهشلا هذه قيقحت يف صقن ةيصعملاف ؛ يصاعملا لعف ١

 مل امب هللا ىلإ تبّردقت كّنأل زخم شم اوس ىف خلا

 ءازهتسالا نم ةقيقحلا يف نيدلا يف عادتبالاو ام هلوسر الو هللا هعرشي

 .هعرشي مل ءيشب هيلإ تبّرقت كّنأل ؛ هللاب
 .هعدتبأ يذلا لمعلا اذهب هللا ىلإ بّوقتلا تيون انآ :لئاق لاق نإف

 ىلع رذعت الو «كتين ىلع رّذْعُتَف ؛ق قيرطلا تأطخأ تنأ :هل ليق

 .قحلا تملع ىتم قيرطلا ةفلاخم

 ا SE ل

 اوملع نيذلا مهتمئأ اّمأ ءهيلإ اوبهذ اميف مهئطخُت اننكلو «قحلا نوملعي

 «ةعيبر نب ةبتعو 2« لهج يبأب هبش مهيفف ؛ مههاج اوقبيل هوّدر نكلو «قحلا

 ىلع َءاقبإ درلاب كي يبنلا ةلاسر اولباق نيذلا مهريغو «ةريغملا نب ر ديلولاو

 نيمسق ىلإ نومسقنيف ؛ةمئألا ءالؤه عابتأل ةبسنلاب اّمأ .مههاجو مهتسائر

 ملو ءائيش هنع اوملعي ملف ءقحلا اولهج نيذلا :لوألا مسقلا

 ؛قحلا وه هيلع مه ام َّنأ اوُنَظ ثيح ءهبلط يف ريصقت مهنم لصخي

 .نوروذعم ءالؤهف

 ؛مهتمئأل اًبّصعت هور مهنكلو «قحلا اوملع نم : يناثلا مسقلا

 ةَ لع اك ادو اإل :مهيف هللا لاق نمك مهو «نورذعي ال ءالؤهف

 .[۲۲ :فرخزلا] ودهم مهركاع ل انو



 بونذلا نم رفكي امو ديحوتلا لضف باب ا ۷۲

 E RRs ُهلوُسَرَو هللا ُدْبَع ىَسيِع َّنأو

 يف مالكلاك اهيف مالكلا :«هلوسرو هللا دبع ىسيع َّنأو» :هلوقو
 هعابتا: انمزلي الو «ىسيع ةلاسرب نمؤن اننأ الإ « هللا لوسر اًدمحم نأ ةداهش

 .انتعيرش هتعيرش تفلاخ اذإ

 :تالاح ثالث اهل انلبق نم ةعيرشف

 : انعرش ىلع لمعلاف ؛انتعيرشل ةفلاخم نوكت نأ : ىلوألا

 ' '.انتعيرشل نوعبتم نحنف ؛انتعيرشل ةقفاوم نوكت نأ : ةيناثلا

 فلتخا لاحلا هذه يفو ءانتعيرش يف اهنع اًئوكسم نوكي نأ :ةثلاثلا
 ليلدو ءانل عرش اهنأ حيحصلاو ؟اهعدن وأ اهب لمعت له :لوصألا ءاملع

 : ۰ : كلذ

 يا مهد ا فدك ىلا كيلزأ» ىلا ةكاوتق ا

 .[۹۰ :ماعنألا]

١ a E E ۲تالا أل  

 : ناتفئاط ىسيع يف :فّرطت دقو

 اهبل نأ قار «ئنز دلو هلي : راك دوش دونما : ىلوألا

 2 نبأ ىسِع َحيِسْلأ الف اإ :مهنع ىلاعت 0 ؛يعرشلا هللا مكح

 هولتق امو ءاوبذك دقف ؛يردقلا هللا مكحل ةبسنلاب اّمأو «ء[6١ا/ :ءاسنلا]

 ٠.هوبلضو مهل هّبْشُملا اولتقف «مهل هش نكلو «هيلإ هللا هعفر لب ءاّئيقي

 اًهَلِإ هؤلعجو «ةثالث ثلاث هنإو «هللا نبا ِهّنِإ :اؤلاق ىراصنلا : ةيناثلا
 ا 1 ١ .اولاق اميف اوبذكو « هللا عم



 م بونذلا نم رفكي امو ديحوتلا لضف باب

 E د َمَيْرَم ىَلِإ اَهاَقلَأ ُهْتَمِلَكَو

 ؛ةقيدص همأ نأو ءهلوسرو هللا دبع هنأ دهشنف :هيف نحن انتديقع امأ

 نكلو «ءارذع اهّنأو ءاهجرف تنصحأ اهنأو «كلذب ىلاعت هللا ربخأ امك
 .نوكيف ؛نک :هل لاق مث بارت نم هقلخ «مدآ لثمك هللا دنع هلثم

 .ىراصنلا ىلع در :«هلا دبع» :هلوق يفو

 .دوهيلا ىلع در :«هلوسرو» :هلوق يفو

 قلخ هّنأل ؛ةملك هيلع هللا قلطأ : میرم ىلإ اهاقلأ هتملكو» :هلوق

 مالسلا هيلع ىسيع ذإ ؛هرهاظ ىلع سيل ثيدحلاف ؛مالسلا هيلع ةملكلاب

 هيلع يرجتو «طّوغتيو لوبيو «برشيو «لكأي هنأل ؛ةملك سيل

 ما يك ولأ دنع ىسيع لَم تإ :ىلاعت هللا لاق «ةيرشبلا لاوحألا

 .[54 :نارمع لآ] 4ُنْوكيَم یک دل لق دُ بار ني کلک

 ءهب مئاق فصو هللا مالك ّنأ ذإ ؛هللا ةملك سيل مالسلا هيلع ىسيعو

 بهذي «- هناحبس هللا نع ةنئاب تاذ وهف ؛ىسيع اَّنأ ءهنم نئاب ال

 .برشيو ماعطلا لكأيو «ءيجيو

 ؛ نكي نک # :هلوقب اهيلإ اَهَهَجَو : يأ : «ميرم ىلإ | اهاقلأ» :هلوق

 د با نم ملح مك کمک رکا دنع نسبي لَك تِ :ىلاعت لاق امك

 .[59 :نارمع لآ] رکی یک ھل

 امك مالسلا امهيلع نوراهو ىسوم تخأ تسيل نارمع ةئبا ميرمو

 ءامسأب نومسي اوناك يب لوسرلا لاق امك نكلو «سانلا ضعب هنظي

 رخآ وه لب «یسوم اخأ نوراه سيل «ميرم وخأ نوراهف ؛ ی ئایبنأ

 :ینموم بأ شاب یس نار كلذكو هسا ىمسي

 يبأب ينكتلا نع يهنلا باب «بدألا باتك) ملسم : هاور «ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم )20(

 .( "مهر ؛ءامسألا نم بحتسي امو مساقلا



v4بولا نم فكي امو ديحوتلا ضف با  

 e #21 * ,ٌقَح َراَّئلاو وخ ' ٌيِحلاَو هلم حورو

 تخفنف «ةملكلاب مالسلا هيلع هدسج راص : يأ :«هنم حورو :هلوق

 a : يأ ؛ هللا نم يه يتلا حورلا هذه هيف

 . ميركتلاو فيرشتلل ىلاعت

 :ىلاعت هللا لاق حور وذ دسج لب ءاححور سیل مالسلا هيلع ىسيعو

 كير ةأر ُلْسبلأ يق نم تلح د ٌلوُسَر الإ میرم تنبأ س 81
 جورلاب ءاًدسج راص خفتلابف .[76 :ةدئاملا] «ماسلملا نال نالكجأَي اناك

 ا .اًحورو اًدسج راص

 ءزج هنأ اونظف :ىراضنلا اهب ٌلض يتلا يه هذه : (هنم» :هلوقو

 ؛ مكرئاصب ىمعأ دق هلل نإ :لوقن اننکلو ءاًريثك اولضأو اوُلضف هللا نم

 مولعملا نمف ؛رودصلا يف يتلا بولقلا ىمعت نكلو راصبألا ىمعت ال اهنإف
 نمو «فورعم ءيش اذهو ؛ماعطلا لكأي ناك مالسلا هيلع ىسيع أ

 !ًءزج ناك نمل نكمي لهو «هوبلص مهنإ :نولوقي دوهيلا َّنأ اًضيأ مولعملا ۰
 ؟بِلضو ليف هنأ ىعّديو برشيو لكأيو برلا نع لصفني نأ برلا نم

 هلوقك يهف ؛ضيعبتلل تسيلو ءءادتہالل «نم» نوكت اذه ىلعو

 1r :ةيثاجلا] ذم ا ضل ىف امو ٍِتومَّسلا ف ام کل سول :ىلاعت

 لقي مل اذهو هللا نم ءزج راهنألاو رمقلاو ا نإ :لوقن نأ نكمي الف

 .دحأ هب

 تسيلو «۔ لجو 1 هللا نم ةرداص حور : يأ ؛هدنما :هلوقف

 اا هفاضأ ام َّنأ ملعاو . ىراصنلا معزت امك هللا نم اًءزج

 :ماسقأ ةثالث ىلإ

 A ةفاضإ باب نم هيلإ اهتفاضإو ءاهسفنب ةمئاق نيعلا :لوألا



 بونذلا نم رفكي امو ديحوتلا لضف باب

 للا ا ل ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 1 1 0 0 للا

 هلوقك ؛قلخلا مومع ليبس ىلع نوكت دق ةفاضإلا هذهو «هقلاخ ىلإ

 ء[1 :ةيئاجلا] هن اج ِضّيَْلآ ىف ابو توتا يف ام رک رسول :ىلاعت
 ليبس ىلع نوكت دقو .[57 :توبكنعلا] 4 ٌةَحِبَو ىِضْرَأ نإ :ىلاعت هلوقو

 «[١؟6 :ةرقبلا] (نفباطال قبب رهط :ىلاعت هلوقك ؛هفرشل صوصخلا

 ' مسقلااذهو ١7[« :سمشلا] «اَهَنيَفَسَو هلأ َدَقاَتأل :ىلاعت هلوقكو

 .قولخم

 هلوق هلاثم ءاهب موقي ةقولخم نيع ىلإ اًفاضم اًئيش نوكي نأ : ىناثلا

 باب نم هللا ىلإ حورلا هذه ةفاضإف ۱۷١[« :ءاسنلا] 4هَنَم ٌحوُرَو# :ىلاعت

 هللا اهقلخ يتلا حاورألا نم حور يهف ؛اًميرشت هقلاخ ىلإ قولخملا ةفاضإ

 هيلع ىسيع يف تلح حورلا هذه نأ ذإ ؛هللا نم اًحور وأ !ءزج تسيلو

 .اًضيأ قولخم مسقلا اذهو «هللا نع ةلصفنم نيع وهو «مالسلا

 كلذ لا ةقرلختم نبع ىلا تافم ربع انضر تركي نأ :فلاغلا

 ١45[. :فارعألا] 4 ىِيلكَيَو تسرب سالا لع َكُيِنَيَطْمَأ ّنِإ# :ىلاعت هلوق

 ىلإ ةفصلا ةفاضإ باب نم هللا ىلإ افيضأ مالكلاو ةلاسّرلاف

 اذهبو «ةقولخم ريغ ةفصلا هذهف ؛ةفص هسفنل هللا فاضأ اذإف «فوصوملا

 .قولخم ريغ مسقو «ناقولخم اهنم نامسق :ةثالثلا ماسقألا هذه نأ نّيبتي

 فصولاو «ةقولخم نايعألا هذهب لصتملاو اهسفنب ةمئاقلا نايعألاف

 هللا تافص نم نوكي هنأل ؛قولخم ريغ اهب موقي نيع هل ركذي مل يذلا

 .ةقولخم ريغ هللا تافصو

 هذه هتملكف ؟؛؛«هنم حورو «هتملك» :هلوق يف نامسقلا عمتجا دقو

 .هللا تافص نم ةفص هتملك نوكتف ؛اذه ىلعو هللا ىلإ فاضم فصو



 بولا نسبتي امو دیخوا لف ا 00 ۷٦

 "5 2 َنِم ناك اَم ىَلَع َدّنَجلا ُهّللا ُهَلَخْدَأ

 E : نابع ِثيِدَح يف و

 و ؛نيع ىلإ تفيضأ هذه :هنم حورو

 . ةقولخم يهف
 : يلم نإ مسقني ةنجلا لاخدإ :«ةنجلا هللا هلخدأ» :هلوق

 . لمعلا ّمتأ نمل باذعب قبسي مل لماك لاخدإ :لوألا
 لا صقن نمل باذعب قوبسم صقان لاخدإ : يناثلا

 ناو ءهلمع ردقب هبّدع هللا ءاش نإ هتانسح هتائيس تبلغ اذإ ر

 يد م رنو ب رسي نأ ُرْفْمَي ال لآ ن :ىلاعت هللا لاق ندعي مل ءاش

 17 :ءاسلا] 4اك نم كلذ

 ناك «هنع هللا يضر يراصنألا كلام نب نابتع وه :«نابتع» :هلوق
 اط ءمهيلإ باهذلا هيلع قش و ءههرصب فعضف «هموقب يلصي

 ل ناس ا ماسالا

 اق .«؟يلصأ نأ ديرت نبأ" : لاق 3 ؛تيبلا لخد املق ءامهتع هلل يضر

Tgل لاقي الجر ارركذ و ا  

 يا ا :ىلاعت هلوق باب «ءايبنألا ثيداحأ 'باتك) يراخبلا :هاور )١(
 دنيحوتلا ىلع 'تام نم نأ ىلع ليلدلا باب ءناميإلا باتك) ملسمو ٤۸٦/۲(« ؛(مكنيد
 .(ةال/١ هةنجلا لخد

 ١/ ؛تريبلا ىف دجاسملا باب ؛ةالصلا باتك) يراخبلا :هاور «كلام نب نابتع ثيدح نم (؟)
 ٤٠١/١(: «رذعب ةعامجلا نع فلختلا يف ةصخرلا باب ءدجاسملا باتك) ملسمو ؛



 فب بونذلا نم رفكي امو ديحوتلا لضف باب

 هْجَو كلذ يغني :ب ُهّللا الإ إال : :َلاَق ْنَم ِراَلا ىلَع َمّرَح هللا َنِإَف»

 . اهللا

 : للي هللا لوسر لاقف .قفاثم وه :مهضعب لاقف ءمُشْحُدلا نب كلام

 00 . 2! ؟هللا هجو كلذب ديري هللا الإ هلإ ال :لاق سيلأ ؛اذكهل لقت

 .ثيدحلا «. . .رانلا ىلع مّرِج هللا نإف»

 دهشي هّنأل ؛هبلق يف اًمع نوردي ال مهّنأل ؛اذكه اولوقي نأ ماف

 ىتأ امّنِإ «لجرلا ئربي ملو ءاذكه لاق لوسرلا انهو < هللا الإ هلإ ال نأ

 كلذب يغتبي هللا الإ هلإ ال : :لاق نم رانلا ىلع مّرح هللا َّنأب ةماع ةرابعب

 «حالصلا مهرهاظ نيذلا هللا دابع ىف انتنسلأ قلطن نأ ىهنو ءهللا هجو

 ْنظن امب انذخأ ول اننأل ؛كلذ هبشأ امو «قساف اذه «ءارم اذه :لوقنو

 0 ا ل

 . ةلادعلا هرهاظ

 نأ رانلا عنم وأ «رانلا نم عنم : يأ : «رانلا ىلع مّرح هللا نإف» :هلوق

 ليلدب «صالخإلا طرشب :يأ :«هللا الإ هلإ ال :لاق نم :هلوق

 الف ؛اهجو بلط نمو هللا هجو بلطي : يأ ؟ «هللا هجو كلذب يغتبي» : هلوق

عسي ءيشلا يغتبم ّنأل ؛هيلإ لوصولل هعسو يفام لك لمعي نأ دب
 يف ى

 قاس نأ دعب هللا همحر يرهزلا لوق ىلإ جاتحن الف ؛هيلعو ءهيلإ لوصولا

 كلذ دعب تبجو مث : لاق ثيح ؛«ملسم حيحص» يفامك ؛ثيدحلا

 ىلع ةلالدلا حضاو ثيدحلاف ؛«اذهب ٌرتغم ٌرتغي الف ؛ رومأ تمّرُحو «رومأ

 املا هجو كلذب يغتبيلا : لاق ثيح « هللا الإ هلإ ال : لاق نمل لمعلا ةيطرش

 405/١(. «رذعب ةعامجلا نع فلختلا يف ةصخرلا باب «دجاسملا باتك) ىف (1)



YAب روفذلا نم رفكي امو ديحوتلا لضف باب  

 اک هللا لوسَر نع ,ةنغاللا نه رخل دیس يآ نكي

 .كوُمْدَلَو كرك اًئيش يِنْمْلَع !ٌبَراَي :ُمآلَّسلا ِهِيَلَع ىَسوُم َلاَق» : لاق

 هلإ ال :ةنجلا حاتفم» : 46 يبنلا لوق دنع فلسلا ضعب لاق اذلو
 1 .هل حتفي ال هل نانسأ ال حاتفمب ىنأ نم نکل هل هللا الإ
 ؛اذإو :«ةيغّبلا رار ا َّنِإ : ا

 'هجاولا ىلع تانسحلاب ىت أ اذإف ءاًقلطم اًميرحت زانلا هيلع تمرح اهلمكأ

 .نإف ؛صقان ءيشب یتآ نإو ءاّقلطم اًميرحت هيلع مرحت رانلا ّنإف ؛لمكألا
 ةع هتي ركل ف «صقن هيف هيلع رانلا ميرحت نوكيف ‹صقن هيف ءاغتبالا

 ! وأ ءرمخلا برش وأ ءىنز نم اذكو ءرانلا يف دولخلا نم ديحوتلا نم
 ا هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : :هلعف نيح لاق مث كلذ نم اًئيش لعف اذإف «قرس
 | ينزي ال» : لاق ايب يبنلا أل ؛همعز يف بذاك وهف ؟ هللا هجو كلذب يغتبأ
 2 . هللا هجو اًيغتبم نوكي نأ نع ًالضف «' ””(نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا

 ' هلإ ال :لوق يفكي :نولوقي نيذلا ةئجرملا ىلع در ثيدحلا يفو
 : رهاظ َّنأل ؛ ةلزتعملاو جراوخلا ىلع در هيفو .. . هللا هجو ءاغتبا نود هللا الإ
 / قحتتسم هنكل «رانلا يف دَّلْخُي ال تامّرحملا هذه لعف ْنَم نأ ثيدحلا
 .رانلا يف دّلخم ةريبكلا لعاف نإ : نولوقي مهو «ةبوقعلل

 دا 7 01
 د # %

 ؛بلطلا باوج .تسيلو «ءيشل ةفص : «هب كوعدأو كركذأ» :هلوق

 ر ادب لحي ايش بلل داما هيلع يسرمت

 )١( «حتفلا» :رظنا :هبنم نب بهو نع «يراخبلا حيحصا يفامك )۱١۹/۳(.

 و ل ل 1
 .ةنجلا حيتافم» :هظفلو .

 )۲( باب «ملاظملا باتك) يراخبلا :ءاور «ةريره يبأ ثيدح نم  E.هيحاص ۲/ :

 ١ «يصاعملاب ناميإلا ناصقن باب ءناميإلا باتك) ملسمو ١/071.



 04 بونذلا نم رفكي امو ديحوتلا لضف باب

 َكِداَبِع لَك !ْبَر اي :َلاَق .ُهّللا الإ ةلإ ال :ىَسوُم اي لف :لاق .هب

 ٌَنُهَرِماَعَو َعْبّسلا ِتاَوامَّسلا َّنَأ وَ !ىَسوُم اي :َلاَك ؟اًذه َنوُنوُقَي
 aaa ءةفك يف َعْبَسلا َنيِضْرَألاَو يِرْيَغ

 .هللا ركذ ١

 .هؤاعد

 نمضتم ركذ ةلمجلا هذهو ««هلا الإ هّلِإ ال لق» :هلوقب هللا باجأف

 ؛اًذِإ «هتمارك راد ىلإ لوصولاو ءهنع هللا اضر ديري ركاذلا َّنأل ؛ءاعدلل

 :رعاشلا لاق ؛ءاعدلل نمضتم ركذ وهف

 ءابحلا كتميش نإكؤابح  ينافك دق مأ يتجاح ركذأأ

 .كؤاطع : ينعي

 :رعاشلا لوقب ءاعدلا ىنعمب ركذلا َّنأ ىلع سابع نبا دهشتساو

 ءانثلا هضرعتنمهافك اًمويدبعلا كيلع ىنثأ اذإ

 لك ةنيه ةملك اهنأ ىنعملا سيل : اذه نولوقي كدابع لك» :هلوق

 هنكلو «ةملكلا هذه مظع ملعي مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم أل ؛ ؛اهلوقي

 هل ةبقنم ىلع لدي رمألاب ناسنإلا صيصخت َّنأل ؛هب ُصتخي اًئيش دارأ

 «ةملكلا هذه نم لضفأ ىطعي نلف يطعأ امهم امهم هلأ ىسومل هللا نيف ؛ةعفرو
 نهب ليمت اهّنأل ؛ ؛نهيف امو ضرألاو تاوامسلا نم مظعأ هللا الإ هلإ ال َّنأو

 نايتإلا نم دب ال نكل اهمظعو هللا الإ هلإ ال لضف ىلع كلذ ٌلدف ‹حجرتو

 اهنكل اهلوقي ناسنإ نم مكف ؛هناسلب لئاقلا اهلوقي نأ دّرجم ان ءاهطورشب

 هب تمت يذلا هجولا ىلع اهلقي مل هّنأل ؛اًئيش يواست ال ةشيرلاك هدنع

 .عناوملا هب تفتناو طورشلا

 ال اذهو ؛عفّرلاب خسنلا ضعب يف :«عبسلا نيضرألاو» :هلوق

 .بصنلا بجو ريخلا لامكتسا لبق نأ مسا ىلع فطع اذإ هنأل ؛ ؛حلصي
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 000 هلإ ال نهب ثّلام ؛ِةَّمِك يف للا الإ هلإ ال) و
 ا ا . صو ُمكاحلاو ناّبِج

 ومي لَو هللا لوسر تْعِمَس : شا نع ُهَلَسَحَو ٌيِذِمْرْتللو

 Ea STS !ّمدآ نبا اي : ىلاَعَت هللا ٌلاق»

 .نلمي ىتح تحجر : يأ :«تلام» :هلوق

 57 َرَمَع يذلا وه ءيشلل رماعلاف ؛نهنكاس : يأ :«نهرماع» :هلوق

 هللاا الإ هلإ ال لوق أل ؛ىلاعتو كرابت هسفن ىنثتسا :«يريغ» :هلوق
 هللا نوك نأ فرعت نأ بجي انهو «ءانثلا نم مظعأ هيلع ىنثملاو «هيلع ءانث
 ' يف ةكئالملا نوكف ؛ءامسلا يف ةكئالملا نوكك سيل ء ءامسلا يف ىلاعت

 . «ءامسلا ىلإ نوجاتحم مهنأل ءامسلا يف نونكاس مهف «يجاح نوك ءامسلا
 :دامسلا ريغو ءامسلا نإ لب «اهبلإ اجاتحم سبل ىلاعتو كرات برلا نكل
 ' طيحت وأ هلظت وأ هللا لقت ءامّسلا نأ ٌناظ نظي الف ؛ىلاعت هللا ىلإ جاتحم
 مهقوف امو ءةكئالملل ةلقم ةنكمأ ةكئالملا رابتعاب تاوامسلاف ؛هيلعو «هب
 .ىلغ وتسم ىلاعت هلا نأل ةهج يهف ؛هلل ةبسنلاب امأ مهل لظم اهنم
 € . هقلخ نم ءيش هلي ال «هشرع

 .Ry :خلإ «.. .مدآ نبا اي :ىلاعت هلل لاق» :هلوق
 : هلخدأ دقو «هبر نع يب يبنلا هاور ام ي دلا اجلا «ةيسدقلا

 يقهيبلاو «- يبهذلا هقفاوو هححصو - (oYA/۱) مكاحلاو YD) مقرب نابح نبا :هاور 000

 ْ .(۲١٠ص) «تافصلاو ءامسألا» يف
 ٍفعض ىلع اوقثو هلاجر» :لاقو «ىلعي يبأل n لا تملا هازعو
 .؟مهيف

 أ, (7370/1) «بيذهتلا بيرقت» :رظنا . فيعض وهو سارا «ناعمس نب جارد هيقو
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 هوندا ااا هاا مرمر مر م ممم

 سيلو «اًعيلبت اب يبنلا ىلإ بوسنم هنأل ؛ةيوبنلا ثيداحألا يف نوثدحملا
 هتمأ كك يلا غلي هاا خم اار لک اك ذإو «عامجإلاب نآرقلا نم

 .- لجو زع - هللا نع
 وه له :يسدقلا ثيدحلا ظفل يف هللا مهمحر ءاملعلا فلتخا دقو

 ظفل ظفللاو هانعم ةي هلوسر ىلإ ىحوأ ىلاعت هللا نأ وأ «ىلاعت هللا مالك

 :نيلوق ىلع ؟4 هللا لوسر

 نأل ؛هانعمو هظفل هللا دنع نم يسدقلا ثيدحلا نأ :لوألا لوقلا

 لوقلا يف لصألا نأ مولعملا نمو «ىلاعت هللا ىلإ هفاضأ يب يبنلا

 سانلا ىوقأ اب يبنلاو اميس ال ءهلقان ال هلئاق ظفلب نوكي نأ فاضملا

 . ةياور مهقثوأو ٌةنامأ

 ظفل هظفلو هللا دنع نم هانعم يسدقلا ثيدحلا نأ :يناثلا لوقلا

 :نيهجول كلذو لكي يبنلا

 ناكل ؛ىنعمو اًظفل هللا دنع نم يسدقلا ثيدحلا ناك ول :لوألا هجولا

 امك ؛ةطساو نودب ىلاعت هبر نع هيوري ويي ىبنلا نأل ؛نآرقلا نم اًدنس ىلعأ

 لاق امك ؛ليربج ةطساوب لَك يبنلا ىلع لزنف ؛نآرقلا امأ «قايسلا رهاظ وه
 هب لنت :لاقو «[١٠؟ :لحنلا] 4ير نم صدقا ئور مرت لف : ىلاعت
 يي روع وحي @ يدش هي كي کیت ع © قا یا
 .[1586 ۱۹۳ :ءارعشلا]

 مل ؛هللا دنع نم يسدقلا ثيدحلا ظفل ناك ول هنأ :يناثلا هجولا

 «ىلاعت هللا مالك ريدقتلا اذه ىلع امهيلك نأل ؛قرف نآرقلا : نيبو هنیب نكي

 مولعملا نمو «لصألا يف اقفتا نيح مكحلا يف امهيواست يضتقت ةمكحلاو

 :ةريثك قورف يسدقلا ثيدحلاو نآرقلا نيب نأ
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 ال ناسنإلا نأ ىنعمب «هتوالتب دبعتي ال يسدقلا ثيدحلا نأ :اهنم

 «تانسح رشع هنم فرح لك ىلع باثي الف 1هتءازق درجمب ىلاعت هلل دبعتي

 تت 11 .تانسح رشع هنم فرح لكب هتوالتب دبعتي نآرقلاو

 ` هلم يلوا كارقلا لكبر E ىدعت ىاديالا نأ 0

 . ةيسدقلا ثيداحألا يف كلذ لثم لثم دري ملو

 ام لاق اليم + ناعم دع نم اظرفحم ااا :اهنمو

 ةيسدقلا ثيداحألاو ء[٠4: رجحلا] وطفل مَ اَنإَو ركل الرب نح اتل

 ؤأ اًميعض:ناك ام اهيلإ فيضأ لب لب «نسجلاو حيحصلا اهيفف ؛ ؛كلذ فالخب

 ريخأتلاو ميدل اهفو اهيلإ بنن نك اهتم نكي مل نإو انهو ءاًعوضوم

 1 .صقنلاو ةدايزلاو

 510 «نينللسملا عامجإب ىنعملاب هتءارق زوجت ال نآرقلا نأ و

 ىنعملاب يوبنلا ثيدخلا لقن زاوج يف فالخلا ىلعف ؛ةيسدقلا ثيداحألا

 . .هزاوج ىلع نورثكألاو

 نس وا لا ل :اهنمو

 ١ . ةيسدقلا ثيداحألا فالخب « هتءارق نودي

 ثيداحألا فالخب «حصألا ىلع رهاط الإ هسمي ال نآرقلا نأ :اهنمو

 . ةيسدقلا

 »عار لوقا ىلع لستفي ىتح بنجلاهؤرقي ال نول نأ :اهنمو

 . ةيسدقلا ثيداحألا فالخب

 د ی ا نزع :اهنمو

 ؛ ةيسالقلا :ثيداحألا فالخب ٠ ءاًّرفاك ناكل ؛ هيلع ءارقلا عمجأ افرح هنم ركنأ
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00 

 هملع عم هركنأ ول امأ ءرفكي مل ؛تبثي مل هنأ اًيعدم اهنم اًئيش ركنأ ول هنإف

 . اي يبنلا هبيذكتل اًرفاك ناكل ؟هلاق ايب يبنلا نأ

 يف لصألاو ؛هللا ىلإ هفاضأ يب يبنلا نوك نع ءالؤه باجأو

 دق نكل «لصألا وه اذه نأ ميلستلاب هلئاق ظفل نوكي نأ فاضملا لوقلا
 ىلاعت هللا نإف ؛ميركلا نآرقلا يف امك ؛اًظفل ال ىّئعم هلئاق ىلإ فاضي

 يف امك ءاّظفل ال ىّنعم تفيضأ اهنأ ملعن نحنو ءاهيلئاق ىلإ ًالاوقأ فيضي
 ظفللا اذه ريغب هنإف ؛ةلمنلاو دهدهلا مالكو «مهريغو ؛ءايبنألا صصق»

 فالخلاك اذه يف فالخلا سيلو «لوقلا اذه ناحجر نيبتي اذهبو

 يف ءالؤه نيب فالخلا نأل ؛ىلاعت هللا مالك يف ةنسلا لهأو ةرعاشألا نيب

 يقيقح مالك ىلاعت هللا مالك :نولوقي ةنسلا لهأف ؛ىلاعت هللا مالك لصأ
 امنإو «كلذ نوتبثي ال ةرعاشألاو «فرحو توصب هناحبس ملكتي عومسم

 «توصو فرحب سيلو «هسفنب مئاقلا ىنعملا وه ىلاعت هللا مالك :نولوقي

 يف كش الو «هسفنب مئاقلا ىنعملا نع هب ربعي اًنوص قلخي ىلاعت هللا نكلو
 :نولوقي ةلزتعملا نأل ؛ةلزتعملا لوق ةقيقحلا يف وهو «مهلوق نالطب

 وهو «قولخم نآرقلا :نولوقي ءالؤهو «هللا مالك وهو «قولخم نآرقلا
 فحصملا يتفد نيب ام نأ ىلع عيمجلا قفتا دقف ؛هللا مالك نع ةرابع
 : . قولخم

 ىَلْوَألا نإ :- يسدقلا ثيدحلا يف مالكلا  انتلأسم يف ليق ول مث
 ءهلعاف كلاهلا عطنتلا نم نوكي نأ نم اًفوخ ؛اذه يف ضوخلا كرت

 هبر نع ةي يبنلا هاور ام يسدقلا ثيدحلا نأب لوقلا ىلع راصتقالاو

 1 . ملعأ هللاو ملسأ هلعلو ءاّيفاك كلذ ناكل ؛ىفكو



 بولا نم رفكي امو ديحوتلا لضف باب ۰ م4

 ؛اًئيش يب كرشت كرش دن ال يِنَئيَقَل مث ءاياطَخ ضرألا بارُقب يِنتبَنَأ وَ

 ١] 0 !هةرفغم اهبارُقب كيال

 ۰ : (ةدئاف) *

 هلل 3 (اًيسدق) ىمس ىلاعت هللا ىلإ ثيدحلا دنس ىهتنا اذإ

 ىلإ ئهتنا اذإو ءاًعوفرم يمس لي لوسرلا ىلإ ىهتنا اذإو ءهلضفو
 .اًعوطقم يمس هدعب نمف يعباتلا ىلإ ىهتنا اذإو :ءاًئوقوم يمس ىباحصلا

 وأ 0 وأ ءاعلم اّمإ ؛اهبراقي ام : يأ :«ضرألا بارقب» :هلوق

 ولو ؟بونذلا ا «بنذلا يهو « ةئيطخ عمج : : «اياطخ» : :هلوق

 هدب تطعلَو هیس س بسك ن م اک لج :ىلاعت هلوقل ؛ ةريغص تناك

 ش 1۸١. *ةرقبلا] 4يط

 ىلع بصن عضوم يف ارش د ال ةلمج : ؛اًئيش یہ ب كرشت : ال» :هلوق

 د يب ردا لاک يف يبل : يأ ؛ ءاتلا نم لاحلا

 رش ال : يأ ؛ ا «اًئيش» :هلوق

 .ربكأ الو رغصأ

 نفور يقال لون «ناسنإلا هب اا قصرت ر
 لاق ؛كارشإلا نم هللا ةعاط نع يهلي ثيحب اثم لاملا حف ؛يردي ال
 «ةيصمخلا دبع سعت «مهردلا دبع سعت «رانيدلا دبع سعت : يب يبنلا
 : ."”ثيدحلا ٠.١ .ةليمخلا دبع سعت

 :fot) متر (64/5) «رافغتسالاو ةبوتلا لضف باب «تارعدلا) يذمرتلا :هاور )١(
 .ٌرَذ يبأ ثيدح نم (۲۹۸۷) ملسم دنع دهاش

 90(1ص) هجيرخت قبس ()
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eلئانبم هيف :: 

 . هللا لضَق ٌةَعِس : ىلوألا

 .ّللا َدْنِع ٍديِحْوَتلا باوث ُهَرْثَك : ةيناثلا
 . ٍبوُنذلل كلذ عم هي : ةثلاثلا
 . ماَعْنألا ٍةَروُس يف يتلا ةيآلا ُريِسْفَت : ةعبارلا

 .هل اًدبع :هاّمس هّمه اذه ناك نم ة٤ يبنلا ىّمسف

 رّفكُت ةميظع ديحوتلا ةنسح نأ : يأ :«ةرفغم اهبارقب كتيتأل» :هلوق
 بنذلا رتس ةرفغملاو ءاًئيش هب كرشي ال وهو هللا يقل اذإ ةريبكلا اياطخلا

 .هنع زواجتلاو

 :ةمجرتلل ثيدحلا ةبسانم

 وهف ؛بونذلا ريفكتل ببس هنأو ءديحوتلا لضف ثيدحلا اذه يف نأ

 .2«بونذلا نم رفكي امو» :ةمجرتلا يف هلوقل قباطم

 : «لئاسم هيف» :هلوق

 ناك ام ىلع ةنجلا هللا هلخدأ» :هلوقل :«هللا لضف ةعس» :ىلوألا ©

 .«لمعلا نم

 هلإ ال نهب تلام» :هلوقل :هللا دنع ديحوتلا باوث ةرثك :ةيناثلا ©

 . هللا الإ

 اهبارقب كتينأل» :هلوقل :بونذلل كلذ عم هريفكت :ةئلاثلا ©

 هلل صلخم هنكل ءاياطخلا يف عقيف ؛اًنايحأ هسفن هبلغت دق ناسنإلاف ؛«ةرفغم

 .اهب هللا يقل اذإ اياطخلا هنع رفكت ديحوتلا ةنسحف ؛هتعاطو هتدابع يف

 :ئلاعت هلوق يهو :ماعنألا ةروس يف يتلا ةيآلا ريسفت :ةعبارلا ©



 . بونذلا نم'رفكي امو ديحوتلا لضف باب مك
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 ' .ًةداَبَع ِثيِدَح يف يټاولا سْمَخلا لم هات : ةسماخلا

 ؛ هدب اَمَو َناَبْتِع ثیدح َنْيَبَو هيب ٌتْعَمَج اإ كن : ةسداسلا

 .نيرورخملا ع ل ىهللا الإ لإ الد :ٍلْوَق ىَنْعَم كَل ني

8 

 . نابع ِثيِدَح يف يَِلا طْوَّسلل هيلا :ةعباسلا

 :ل4 هلوقل ؛كرشلا انه ملظلاف ء(رتفي رمي اويلي رر انما نا
 . يع ماظل کارل كإ» u لجرلا لوق اوعمست ملأ

 ش .ةدابُم ثيدح يف يناوللا سمخلا لمأت :ةسماخلا ©

 أ .ناتداهشلا -۲ ١

 . حوزو «ميرم نیلا اهاقلأ هتملكو «هلوسرو هللا: دبع ىسيع نأ -

 ٤ قح ةنجلا َّنأ . '

 قح راثلا نأ .

 ©: ا يبأ ثيدحو «نابتع ثيدح نيبو هنيب تعمج اذإ كأ :ةسداسلا

 أظبخ كل نيبتو هللا الإ هلإ ال : لوق ىنعم كل نبت ؛سنأ ثيدحو «دیعس

 نأ دب الف ؛كلذك ناك اذإو « هللا هجو اهب يغتبي:نأ دب ال هّنأل :نيرورغملا :

 حلاصلا لمعلا ىلع ءرملا لمحت .

 © يغتبي نأ وهو :نابتع ثيدح يف يذلا طرشلل هيبنتلا :ةعباسلا ١

 ملو اهنولوقي اوناك نيقفانملا َّنأل ؛لوقلا دّرجم يفكي الو .هللا هجو اهلوقب
4 : 7 2 

 )١( هجيرخت قبس )ص5١(.



 Av بونذلا نم رفكي امو ديحوتلا لضف باب

 اإ إ ةلإ إ ال) لْضَف ىَلَع ِهيِبتلل َنوُجاَتْحَي ءاّيبنألا ُنْوَك : ةنماثلا

 . هللا

 ريب ففي الر نب

 . ِتاوامّسلاك ٌعْبَس َنيِضَرألا َّنَأ ىَلَع للا :ةرشاعلا

 ! هلإ ال لضف ىلع هيبنتلل نوجاتحي ءايبنألا نوك :ةئماثلا ©
 . ىلوأ باب نم مهريغف

 نمم اًريثك َّنأ عم ؛تاقولخملا عيمجب اهناحجرل هيبنتلا :ةعساتلا ©

 لتخا نوكي دق هّنأل ؛لوقلا نم ال لئاقلا نم ءالبلاف : هنازيم فخي اهلوقي

 ام بسحب ٌفخت اهّنِإف ؛عناوملا نم عنام دجُو وأ ءطورشلا نم طرش

 .تاقولخملا عيمجب حجريف ؛هسفن لوقلا اّمأ «هدنع

 يف دري مل :تاوامسلاك عبس نيضرألا نأ ىلع صنلا : ةرشاعلا ©

 نم لق : ىلاعت هلوقب عبس تاوامسلا نأ اًحيرص درو لب < «كلذب حيرصت نآرقلا

 الإ دري مل نيضرألل ةبسنلاب نكل « «[85 :نونمؤملا] ملا توسسلا تر

 ؛[١١؟ :قالطلا] *َنهَلْعِم ضال نو ترمس حبس قا كِل هلا : ىلاعت هلوق

 «ةئيهلا يف ضرألاو ءامسلا نيب قرفلا روهظل ةدارم ريغ ةيفيكلاب ةيلثملاف
 ٠ .ددعلا يف ةيلثملا تيقبق ؛نسحلاو «عافترالاو «ةيفيكلاو

 عطتقا نم» يب هلوق لثم ؛عبس اهنأب اًدج ةحيرص يهف ؛ةّئسلا اّنأ

 يف فلتخا دقو .2”«نيضرأ عبس نم ةمايقلا موي هقوط ؛ضرألا نم اًربش
 تاراقلا :دارملا : ليقف ؟اًعبس نوكت فيك ؛«نيضرأ عبس نم» : : ٤ هلوق

 بصغو ملظلا ميرحت باب «ةاقاسملا باتك) ملسم :هاور «دیز نب ديعس ثيدح م (۱)

 ۱۲۳١(. /۳ صرت



 . بوذلا نم رفكي امو ديحوتلا لضف باب ْ ١0 مم

 .اًراَمُع ّنُيَ : ةرشع ةيداحلا

 . ةيرعشألل افالخ َتاَمَّصلا تابثإ : ةرشع ةيناثلا

 لو نأ تفرع ؛سئأ كيَِح َتْفَرَع اإ َكْن :ةرشع ةثلاثلا

 الإ هلإ ال :لا ْنَم الا ىلع مرح هللا نإ : :ناَبْنِع ٍثيِدَحَح يف

 'اهلوق سيل كرشلا كرت نأ ؛هوَّللا ةو َكِلَذِب يِغَتْبَي ؛ُهّنلا

 . ناسللاب

 ؛ عبس نم هقوط» :هلرقل ةبسنلاب عني اذهل نأ ؛حيحصب سيل اذهو «عبسلا
 ' اهنأ صوصنلا رهاظ نكل «ةيسمشلا ةعومجملا دارملا : :ليقو ‹«نيضرأ

 نع ةّئسلاو باتكلا يف ءاج ام الإ لوقن نأ انل سيلو «تاوامسلاك قابط
 ْ ش١ .اهفزعن ال اننأل ؛نيضرألا هذه

 : نئهرامغو «تاوامسلا : يأ :اًراَّمَع نهل َّنأ :ةرشع ةيداحلا ©

 0 ٠ : ةكئالملا
 . خسُتلا ضعب يفو :ةيرعشألل اًئالخ تافصلا تالثإ :ةرشع ةيناثلا ©

 : ةلزتعملاو ةيرعشألا لمشت ثيح ءّمعأ اهّنأل ؛نسحأ هذهو «ةلطعملل اًفالخ

 كلذب يغتبي» :هلوقب هناحبس هلل هجولا تابثإ هيفف ؛مه ريغو ةيمهجلاو

 : : هلوق يف لوقلا تابثإو ««اهاقلأ هتملكو» :هلوقب مالكلا تابثإو .«هللا هجو
 هللا الإ هلإ ال لق»

 . ىف هلوق َّنأ تفرع ؛سنأ ثيدح تفرع اذإ كأ :ةرشع ةثلاثلا ©

 ٍْ كلب يغتبي هللا الإ هلِإ ال :لاق نم رانلا ىلع مّرح هللا َّنإف» :نابتع ثيدح
 : نأ :يأ :كرشلا كرت اذإ :خسُنلا ضعب يفو ؛ كرشلا كرت نأ «هللا هجو

 . كرت :ينعي) كلذب يغتبي هللا الإ هلإ ال :لاق نم رانلا ىلع مّرح» :هلوق

 E هجو ىغتبا نم َّنأل ؛ناسللاب اهلوق درجم سیلو ‹١(كرشلا

 : .اًدبأ كرشُي نأ نكمي ال لوقلا



 ۸۹ بونذلا نم رفكي امو ديحوتلا لضف باب

 و نر ا نات رشم را
 . ِهْيَلوُسَرَو هللا يَدْبَع

 .هللا ملك هِنْوُكِب ىَسيِع صاّصِتخلا ٌةَكرْعَم :ةرشع ةسماخلا

 ا :ةرشع ةسداسلا

 .راّنلاَو ٍةّنجلاب ٍناميإلا ٍلْضَق ُةفِرْعَم :ةرشع ةعباسلا

 دمحمو ىسيع نم لك نوك نيب عمجلا لمأت :ةرشع ةعبارلا ©
 ردصم نوک َّنأل ؛نوك ربخ هنأ ىلع بوصنم :يدبع :هيلوسرو هللا يدبع
 .نوك مسا :دمحمو ىسيعو اهلمع لمعتو ناك

 :نيهجو نم عمجلا لمأتو

 .ةلاسرلاو ةيدوبعلا نيب امهنم لكل عمج هنأ :لوألا

 هّنأو «دمحم لثم ىسيع نأ نّيبتف ؛نيلجرلا نيب عمج هنأ : يناثلا

 : فلؤملا لوقو .- هناحبس  برلل ابا الو ابر سيلو ءلوسرو دبع

 . .لّمأت ىلإ جاتحي اذه ّنأل ؛«لمأت»

 :يأ.:هللا ةملك هنوكب ىسيع صاصتخا ةفرعم :ةرشع ةسماخلا ©

 امأ ءةملكب ناك دقف ؛ةقْلِخلا لصأ يف دمحم نع درفنا ىسيع نأ

 .هيبأ ءام نم ٌقِلْخ دقف ِ؛ِِلَي دمحم

 حور ىسيع َّنأ :يأ :هنم اًحور هنوك ةفرعم :ةرشع ةسداسلا ©

 حور :يأ ؛ضيعبتلل تسيلو «ءادتبالل وأ ةينايب انه «نم» و هلا نم

 حاورألا ةلمج نم يه لب «هللا نم اًضعب تسيلو هللا لَّبِق نم تءاج

 . ةقولخملا

 يف هلوقل :رانلاو ةّنجلاب ناميإلا لضف ةفرعم :ةرشع ةعباسلا ©
 تاتا نم هنأ لضفلاو «(قح رانلاو «قح ةنحلا َّنأو» :ةدابع ثيدح

 .ةنجلا لوخد



 ' بونذلا نم رفكي امو ديحوتلا لضف :باب ۹

 .(لّمَعلا َنِم َناَك ام ىَلَع» : هِلْوَق ةَقِرْعَم :ةرشع ةنماثلا

 . ناك هَل َنازيملا نأ ُةَقرْعَم :ةرشع ةعساتلا

 ..هجولا ٍركِذ ٌةَقِرْعَم :نورشعلا

 ' ىلع : نأ :«لمعلا نم ناك ام ىلع» :هلوق ةفرعم :ةرشع ةنماثلا ه

 , ولو ئيسلا لمعلا نم ناك ام ىلع وأ ءّلق ولو حلاصلا لمعلا نم ناك ام
 ؛ نكل «رانلا يف دولخلا بجويو ديحوتلا يفاني امب يتأي ال نأ طرشب رك
 ةلزتعملا تلاق امك حلاصلا لمعلا لامكتسا مزلي الو .لمعلا نم دب ال
 ۰ ناسنإلا رفكي ام اهنم ّنأل ؛انه مالسإلا ناكرأ ركذُت ملو «جراوخلاو
 ' نيتداهشلا كرتب الإ رفكي ال هلأ حيحصلا إف ؛رفكي ال ام اهنمو «هكرتب
 يلا ناكرأ عيمج نأ دمحأ مامإلا نإ يور ناك نإو. «ةالصلاو

 . كلذ فالخ حيحصلا نكل ؛اهکرتب

 راسا :ناتفك هل نازيملا َّنأ ةفرعم : ةرشع ةعساتلا ©
 ش . «ةّقك يف هلل الإ هلإ الو ةّلك يف تعضو ؛خلإ .. تاوامسلا نأ ول» :هلوق
 ش نم: حجرأ هللا الإ هلإ ال :لوق َّنأ ينعي ‹ ليثمت ثيدحلا يف يذلا نأ رهاظلاو

 ' فلؤملا نأكو «ةرخآلا.يف نزولا اذه َّنأ ثيدحلا يف سيلو «ءيش لك
 ؛ ةرخآلا نازيم ىلإ اذه نم هنهذ لقتناف ؛ ينهذ لاقتنا هدنع لصح هللا همحر

 ةفض وهو «ىلاعت هللا هجو :ىنعي :هجولا ركذ ةفرعم :نورشعلا ©

 | نه نأ ؛ءازجأو ضاعبأ انل ةبسنلاب اهامسم يتلا ةيتاذلا ةيربخلا هتافص نم
 ٠ اما ذل ا ام و نقش نعم وع اع یا هن[ تاغ
 نوبل دلك يقدح اننأل ؛ضاعبأ ىلاعت هلل ةبسنلاب لوقن الو «ءازجأو
 | 2 .ىلاعت هللا بناج يف

 ي + ډک



 ٩۱ ةنجلا لخد ديحوتلا ققح نم باب

 تا

 59 تتمرد رونو ممم رم ممم م دهم و هرم همر ووو وو هر هرمز هوو وو وو ووو رو مد جوف ووو وو وو وو دو وو روف همم مومو

 لضف باب» :هلبق يذلا ّنأل ؛هلبق يذلا بابلل ممتملاك بابلا اذه

 ىعسي يذلا ميظعلا لضفلا اذه هلضَف نمف ««بونذلا نم رّمكُي امو ديحوتلا
 .باسح ريغب ةنجلا لوخد وهو «لقاع لك هيلإ

 ««لخد» :هباوجو ,.؛ققح» : طرشلا لعفو «ةيطرش :«نم» :هلوق

 .اهريغ ىلع الو يصاعملا ىلع ال بساحُي ال : يأ ؛«باسح الب» :هلوق

 :ةثالث روماب الإ نوكي الو «كرّشلا نم هصيلخت :ديحوتلا قيقحتو
 هللا لاق ءهملعت نأ لبق اًئيش ققحت نأ نكمي الف ؛ملعلا :لوألا

 .[19 :دمحم] 4َ الإ َدَلِإ ل مَا كَم : یلاعت
 ققحت مل ؛ تربكتساو دقتعت ملو تملع اذإف «داقتعالا : يناثلا

 ن اد لإ انو اإ لآ لجأ :نيرفاكلا نع ىلاعت هللا لاق «ديحوتلا
 .ةيهولألاب هللا دارفنا اودقتعا امف ؛[5 : ّص] 4ب

 ققحت مل ؛دقنت ملو تدقتعاو تملع اذإف «دايقنالا :ثلاثلا

 3€ دكت هلآ الإ هل ل مك ل اد اک م :ىلاعت لاق ءديحوتلا
 لصح اذإف ٠٠١ ۳١[. : تافاصلا] 4 نوبت يعاكل اهلا ارات اً ووشو

 نأ جاتحي الو «باسح ريغب هل ةنومضم ةّئجلا َّنإف ؛ديحوتلا ققحو اذه

 فلؤملا مزج اذهلو ءاًعرش تباث مكح ةياكح اذه ّنأل ؛هللا ءاش نإ لوقن

 .هللا ءاش نإ :لوقي نأ نود ةمجرتلا ىف كلذب ىلاعت هللا همحر
 ا نإ و ااف هلا نجل أ

 نك 0 ل



 ' ةنجلا .لخد ديحوتلا ققح نم باب : ۹۲

e نفك 

 e ١ بابلل امهتبسانمو « نيتيآ بابلا ا ولا ركذ دقو

 :هلك كرشلا ءافتناب الإ نوكي ال هنأو ءديحوتلا قيقحت ىلإ

 أ ةيآلا 4. . نأ ىا ميهر نإ :ىلاعت هلوق :ىلوألا ةيآلا ©

 ۾ ىلع ةآرقلا يف يت ةمأ َّنأ قبس دقو ءاّمامإ :يأ :«ةمأ» :هلوق
 قفز

 ٌ نيدو «ةعامجو : :«رهدو «مامإ : هجو ةعبرأ

 ىلاعتو .هناحبس - ا ا : دن تاک ریه ّنإ» :هلوقو

 مث .«مزعلا يلوأ نم ماركلا لسرلا دحأ هلال ؛ ؛ عوبتم مامإ هّنأب ميهاربإ ىلع -

 ' مهتم لصحو هموق دهاج هاف ؛هداهجو هلاعفأو هلامعأ يف ةودق ةي هن

 : - ۍلاعتو هناحبس - هللا هالتبا مث . .ربصف رانلا يف يقلأو «لصح ام هيلع

 0 0 ا

OEE٠ ترشا ب | تس تا ام لنا 9  

 ' نأ هدلاو نم دارأ لب «برهيو درمتيو هدلاو ثنحي مل < ]°1 ۲ : تافاصلا]

 1 رظناو «ىلاعتو هناحبس هالومل هتعاطو هيبأب هرب نم اذهو هيو زما قفاوت

 ْ اک دإ نجس :هلوق يف هللا ىلع دامتعالا غم ةميظعلا ةوقلا هذه ىلإ
 | . 4ترلا ىم هلآ 2

 ا ا لعلب فتشمل هلوق يف نيسلاف
 ' اًعيمج الثتماو . 4ها لَم نإ :هلوق ىف هللاب ناعتسا لب ءهسفن ىلع دمتعي

 أ 186 ةيآلا :لحنلا ةروس ()

 .(۲۷ص) قبس (5)



 ۹۳ ةنجلا لخد ديحوتلا ققح نم باب

 ااا ااا مومو وو موو م مم مرر وم وم موو مود ر موو مو م وهوه مو مو مة مممو

 و

 نيكسلا نأ نم مهضعب هركذ ام حصي الو ٠١٤ ٠٠١[« :تافاصلا]

 .كلذ وحنو ءاديدح تراص هتبقر نأ وأ «تبلقنا

 لك ىلع اهيف رارمتسالاو «ةعاطلا ماود :تونقلا : اتاق :هلوقو

 هنبا نأ امك .لاح لك يف اهل میدم «هتعاط ىلع تباث هلل عيطم وهف ؛لاح

 «هركذ سلج نإو «هللا ركذ ماق نإ : ''”هنايحأ لك ىلع هللا ركذي هك اًدمحم

 .راهنلاو ليللا ءانآ تناق وهف ؛هللا ركذ هتجاح ىضق نإو «لكأ نإو «مان نإو

 فلاخي ام لكل اًبناجم ؛كرشلا نع ًالئام :يأ :4اًنْنَح» هلوقو

 .يبلسلاو يباجيإلا نيفصولاب : يأ ؛يفنلاو تابثإلاب فصوف ؛ةعاطلا

 ؛ديحوتلا ىلع هرارمتسال «ديكأت : کرنا ّنِم كي رو :هلوقو

 اوناك هموق نأ عم «كرشلا نع اًموصعم مالسلاو ةالصلا هيلع ناك دقف

 ««اًفينَحط :هلوق يف اًرارمتسا كرشلا نع هعانتماب هللا هفصوف «نيكرشم

 هللا نأ :كلذ ىلع ليلدلاو .«يكرثملا ّنِم كب رول :هلوق يف ءادتباو

 .اًدبأ ديحوتلا ققحي مل نم اًمامإ سانلل هللا لعجي الو ءاّمامإ هلعج

 ةياغ يف هنأ دجو هيلع ىرج امو مالسلا هيلع ميهاربإ لاح لمأت نمو

 ال هّنأل ؛نيقيلا بتارم نم نوكي ام ةياغ ىفو ءربصلا بتارم نم نوكي ام

 وأ كش هدنع نمف «باوثلاب نقيأ نم الإ ةميظعلا رومألا هذه ىلع ربصي

 )١(* «ةبانجلا لاح ىلاعت هللا ركذ باب «ضيحلا باتك) ملسم :هاور «ةشئاع ثيدح نم ١/

. (AY 
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 اهيلإ بحأ وه امل الإ اًئيش عدت ال سفنلا َّنأل ؛اذه ىلع ربصي ال ددرت
 نأ معن نأ بجيو .تنقيت وأ «هتدئاف تنظ ام الإ اًئيش بحت الو «هنم

 E راسا مردف جال هك يوم دعا كاحافلا ءانث
 1ْ !: ناماه نارمأ هنم دصقي

 هللا ىنثأ نم نأ امك وخ هيلخ هللا يآ يذلا اذه ةع لوألا
 ناك هّلأل ؛مالسلا هيلع ميهاربإ بحنف «ههركنو هضغبن اننإف ؛اًرش هيلع
 اوناك مهنأل ؛هموق هركنو «نيكرشملا نم نكي ملو هلل اًنناق اًفينح اًمامإ
 نومئاق مهنأل ؛انسنج ريغ نم اوناك نإو ةكئالملا بحنو «نيلاض
 مبا هركنو .هللو انل ءادعأو هلل نوصاع مهّنأل ؛نيطايشلا هركنو «هللا رمأب
 ۰ .انلو هلل ءادعأو اًضيأ هلل نوصاع مهْنأل ؛ نيطايشلا

 75 ا ىنثأ يتلا تافصلا هذه يف هب يدتقن نأ : يناثلا
 ےگ قل : یلاعت لاق ءاهيف هب انيدتقا ام ردقب ءانثلا نم انلو «ءانثلا لحم
 تاک دق ::ىلاعت لاقو ء[١١١ :فسوي] بألا يلو دع ميش ف
 ذل :ىلاعت لاقو «[4 :ةنحتمملا] 4مم نيل ميهإ ف ٌةَنَسَح دوت ل

 ١[. :ةنحتمملا] رل ميو هلآ اجي نك نإ ةع ١ رتا ميو کل
 وهو ' لوألا ضرغلا هلاب نع بيغي اًنايحأ ناسنإلا ّنأل ؛ةمهم ةلأسم هذهو

 بحلا َّنأل ؛بيغي نأ يغبني ال نكلو ءاًريخ هيلع هللا ىنثأ يذلا اذه ةبحم
 1 .ناميإلا ىرع قثوأ, نم هللا يف ضغبلاو «هللا يف

 : :ةدئاف #

 ؛رزآ همسا نأ هدقتعن يذلا باوصلاو ءرفكلا ىلع تام ميهاربإ وبأ
 4 اًماَنِيْصَأ دحسن ردا ِهيأِل ٌميِهيإ لاق ْدِإَو :ئلاعت هللا لاق امك

 نع لإ يأ ميهر ٌراَقْغَيَْسأ تاگ امر :ىلاعت لاقو ء[٤۷ :ماعنألا]
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 . 4 تورش ال مي ره تیلو :لاقو

 ُمَنِإ ير كل رفغتسأس» :لاق هّنأل ؛[5١١ : ةبوتلا] 4ُةاّيإ اََدَعَو َةَدِعْوَت

 إني اب هِي ردع ُمكأ ہہ ب القط ء۷٤ :ميرمآ اف ىف تنك
 ٌرِفْغَأ اَنّيَر# :لاق ميهاربإ ةروس يفو ١١5[« :ةبوتلا] يلح هَل ميه

 دعب اميف نكلو ٤١[« :ميهاربإ] 4ُباَسِحَل ممي مو َنينمْومللَو َىَدلولَو يل
 انيؤُم وب لح نمو یدولو يل رفع تر :لاقف ؛حون امأ .هنم أربت
 اناك حون يوبأ نأ ىلع لدي اذهو «[18 :حون] 4ِتمْؤمْلاَو َنيِْؤُمْلَِو
 . نينمؤم 0 م

 :ىرخأ ةدئاف *

 محالملاو «يزاغملا :لصأ اهل سيل ةثالث :دمحأ مامإلا لاق

 نيرسفملا نإف ؛اذهلو ءدانسإ نودب ركذت اهّنأ اهيف بلاغلا هذهف ؛ريسفتلاو
 مهنم ليلقو ء[١۱۹ :فارعألا] الص اَمُهنَتاَم آملا ءمدآ ةصق نوركذي

 . "كلذ يف ةبوذكملا ةصقلا ركني نم

 قيرط نم الإ اًئيش ةقباسلا ممألا نع ملعي دحأ ال هنأ :اًذإ ةدعاقلاف

 ٍداَصَو جو رر مڪيټ ني تلا اؤ كيب لأ :ىلاعت لاق ءيحولا
 .[4 :ميهاربإ] ءَ الإ مهمي ال مهِدعب ني ترلاَو دوم

 نت # *%*

 اهقبس ةيآلا هذه : تورش آم ره َنذلاو# :هلوق : ةيناثلا ةيآلا ©

 .[1017 :نونمؤملا] 4َنوُفِفْمُم موبر َةَيْمَح ن مُه لأ نإ :هلوق يهو «ةيآ

 .609 ةيآلا :نونمؤملا ةروص )١(

 اميف ءاكرش هل العج اخلاص امهانآ املف# :ىلاعت هللا لوق باب ثلاثلا ءزجلا :رظنا (۲)

 .4 . .امهاتآ
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 ئا ؛ 4م ةیشَح شح نمل : : ىلاعت هلوقو .دهاشلا ركذ فلؤملا نكل

 نإ هباذع نم نوفئاخ :يأ ؛4َنوُقِفْشُتط و ءملع ىلع هنم مهفوخ نم
 : : د .هوفلاخ

 نع ةرداض اهنأل ؛كرش “ قبس امك  ّمعألا ا يصاعملاف

 رک ُمُهَلِإ دنا ِنَم تييفأ» :ىلاعت هللا لاق دقو «عرشلل فلاخم ىوه

 .[ 77 :ةيثاجلا]

 : نيمسق ءاملعلا اهمسقيف ؛صخألا ىنعملل ةبسنلاب امأ

 ا

 0 ا .قوسف - ۲

 قيقحت ذإأ ؛معألا ىنعملاب كر هب داري : < تور ل :هلوقو 3
 ينعم سيل. نكلو ء معألا ىنعملاب كرشلا بانتجاب الإ نوكي ال ديحوتلا

 «موصعمب سیلو اط مدآ نبا لك َّنأل ؛يصاعملا مهنم عقت الأ اذه

 :ىلاعت لاق امك ؛اهيلع نورمثسي الو نوبوتي مهن ؛اوصع اذإ نكلو

 مي ارقا هللا اورکد مشن الط وأ ةف اَُلَمَف اإ ترّداو»

 5 مكتب مكي ادات ان لع اشي كر هل لإ بألا دقني و
 1 ١76[. :نارمع لآل

 ا # ¥.

 .نا نيعباتلا نم نالجر امهو : (ريبج

 .(16ص) :رظنا 000
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 : لاقف

 ةليل برقأ :ةحرابلاو «ةحرابلا طقس : يأ :«ةحرابلا ٌضقنا» :هلوق

 «لاوزلا لبق هتلق نإ اذك ةليللا انلعف لوقت :ةغللا لهأ ضعب لاقو «تضم

 .لاوزلا دعب هتلق نإ اذك ةحرابلا انلعفو

 ةليلل ةحرابلا :لوقن بورغلا ىلإ سمشلا عولط نمف ؛انفرع يفو

 .اهيف نحن يتلا ةليلل ةليللا :لوقن اهعولط ىلإ سمشلا بورغ نمو «ةيضاملا
 . هتليل يف ناك نإو ؛ةحرابلا :لاق ليللا نم ماق ىتم عسوتي ةماعلا ضعب لب

 .نيصح : يأ :«انأ تلقف» :هلوق

 اهّنِإ :ليقو «حاتفتسا ةادأ :امأ :«ةالص يف نكأ مل ينإ امأ» :هلوق

 يف نكأ مل ينأ امأ :لاقيف ء«نإ» ةزمه حتفتف ؛اذه ىلعو ءاّفح ىنعمب

 .ةالص يف نكأ مل ينا اًح يأ «ةالص

 «لعفي مل امہ دمحيف يلصي مئاق هنأ نظي الئل هللا همحر اذه لاقو

 ءيلصي موقي هنأ نومهوتي سانلا َّنأ حرفي ءمهضعب هيلع ام فالخ اذهو

 .ديحوتلا صقن نم اذهو

 باب نم وه لب «ةاءارملا باب نم سيل هللا همحر نيصح لوقو
 دق ناطيشلا ّنأل ؛ءايرلا نم اًفوخ تاعاطلا كرتي نمك سيلو «تانسحلا

 «ةعاطلا لعفا لب ءءايرلا ةيشخ ةعاطلا كرت هل نّيزّيو «ناسنإلا ىلع بعلي

 .سانلا يئارت كأ كبلق يف نكي ال نكلو

 ؛ةديدش اهنأ رهاظلاو ءاهريغ وأ برقع هتغدل :يأ :«تغدل» :هلوق

 .اهنم مني مل هّنأل
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 ٌتيِدَح :ُتْلُق ؟َكِلُذ ىَلَع َكَلَمَح اف :َلاَق .ُتْيَقَت تا تلف
 نْب َةدْيَرُب نع ائَئَدَح E : لاق

 وت

 .ٍةَمُح وأ ِنْيَع ْنِم ألإ هي رل : لاق هنأ ؛بْيَصْحلا

 .عيَس ام ىلإ ىهتلا نم َنَسحَأ ذ ذك لاك

 يفز «لعفتسا لثم لعتفا َّنأل ؛تيقرتسا : يأ :«تيقترا» :هلوق
 ا . ةيقرلا تبلط : يأ ؛ةتيقرتسا» : ملسم ةياور

 كأ ببسلا ام :ديعس لاق :يأ :«كلذ ىلع كلمح امف» :هلوق
 : 0 . تيقرتسا

 فلسلا نأ ىلع لدي اذهو :«يبعشلا هانثدح ثيدح» :هلوق

 مل ريبج نب ديعسف .ةقيقحلا ىلإ اولصي ىتح نورواحتي مهنع هللا يضر
 .هدنتسم فرعيو هنم مهفتسي نأ دصق لب «لجرلا اذه ىلع داقتنالا دصقي

 1 م لع اقرا الل وأ آرا دلو
 ش تام

 مهضعبو «؛ةتاحنلا» :نآلا ةماعلا اهيمسيو :«نيع نم الإ» :هلوق
 .هسفن  ؛ دساح نم ةرظن يهو . .«دسحلا» اهيمسي مهضعبو ‹«سفنلا» اهيمسي

 . باصملا ىلع رثؤي ام اهنم ثعبنيف ةصاخ ةيفيكب فيكتت « ةثيبح

 ماد لك يفوت اهفيفخت عم «ميملا حتفو ءءاحلا مضب : «ةمح» :هلوق

 : م مومسلا تاوذ نم برقعلاو «مومسلا تاوذ ىدحإ هتغدل ىنعملاو «مس

 نكاور ایا یوا سويس دن :ريبج نب ديعس لاقف
 ع .خلإ . . .سابع نبا انثدح

 هغ نيع نعألا ةيقر ال :ثيدح ىلع دنتسا نيصحف ؛نذإ

 انف ؛ عقاو رمأ اذهو «ةديفم ةمحلا وأ نيعلا نم ةيقرلا نأ ىلع لدي اذهو
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eenanecenecesennnanenevresnancennacsnecscenenenevovoeveveeevseccensesckeensenenacanenvveesors 

 نوؤرقي سانلا نم ريثكو ءاًضيأ ةمحلا نمو نيعلا نم هللا نذإب عفنت ىقرلا

 يف يب يبنلا هثعب يذلا لجرلا ةصق اذهل لديو «ًالاح أربيف غودلملا ىلع

 «برقع هتغدل مهديس غدلف «مهوفّيضي ملف ءاّموق اوفاضتساف «ةيرس
 ىلإ اوؤاجف «ٍقار مهدنع بكرلا ءالؤه لعل :اولاقف ؟يقري نم :اولاقف
 الإ مكل يقرن ال نكلو «معن :اولاق ؟ٍقار نم مكيف له :اولاق «ةيرسلا
 بهذ مث «منغلا نم مهل اوعطتقاف .مكيطعن :اولاقف .منغلا نم ءيشب
 «لاقع نم طشن امنأك ماقف ءاعبس وأ اًنالث اهأرق «ةحتافلا هيلع أرقي مهدحأ

 :ينعي) 2؟ةيقر اهنأ كيردي امو» : ب لاق اذهلو ءاهتءارقب غيدللا عفتناف

 . ةديفم نيعلا نم ةءارقلا اذكو «2”(ةحتافل

 نأ يهو «لاسغتسالا وهو «ةيقرلا ريغ ىرخأ ةقيرط نيعلل لمعتسيو

 نم ءاملا نم رثانت ام ذخؤي مث ءأضوتي نأ هنم بلطيو «نئاعلاب ىتؤي
 كانهو .هللا نذإب أربيو ءهنم برشيو «باصملا ىلع بصيو «هئاضعأ

 :يأ «هراعش نم ءيش ذخؤي نأ يهو ءاضيأ اهنم عنام الو «ىرخأ ةقيرط

 وأ ءاهريغو «لاورسلاو «ةيقاطلاو «بوثلاك ؛بايثلا نم همسج يلي ام
 بالا ب فرو مام كلذ ىلع فيو نطو سو هيلع. یم اا تاركا

 .بّرجُم وهو «هبرشي وأ

 اي يبنلا لوقل ؛هيلع كري نأ هبجعي ام ىأر اذإ يغبنيف ؛ نئاعلا امأو

 : يأ ؛"هیلع تكّرب الها :فينح نب لهس ناع امل ةعيبر نب رماعل
 .كيلع هللا كراب : تلق

 /؟ «ةيقرلا يف ىطعي ام باب «ةراجإلا باتك) يراخبلا :هاور «ديعس يبأ ثيدح نم )١(

 ٤/ ۱۷١۷(. «نآرقلاب ةيقرلا ىلع ةرجألا ذخأ زاوج باب «مالسلا باتك) ملسمو <«

 «نيعلا باتك) «أطوملا» يف كلام :هاور «هيبأ نع فينح نب لهس نب ةمامأ يبأ ثيدح نم (۲)

 ١57(. /5) «داعملا داز» ةيشاح :رظنا .تاقث هلاجرو ( ۲ «نيعلا نم ءوضولا باب



 ميلا E لج نمت 1۰

 ثضرع» : َلاَق هن ؛ ا يلا نع سابع نبا اًمَثَدَح و

 لجل ُهَعَمَو َيِبَنلاَو ءْطمَرلا َُعَم ُهَعَمَو ا ُتِيَآَوَق ْمَمألا ّيَلَع

 ُهَعَم ُهَعَم سيو ّيِبَئلاَو ءِنالُجَّرلاَو

 RRS ميِظَع داو يل َعِفُر ْذِإ

 . ريبج نب ديعس : لئاقلا : «انثدح نکلو» :هلوق

 50 هناحبس - هللا اهل ضراعلا :«ممألا يلع تضرع» :هلوق

 لخدي باب ء4*ا//١1١) «يرابلا حتف» :رظناو .رهظي اميف مانملا يف اذهو

 .لسرلا :ممأ يهو «ةمأ عمج :ممألاو «(قاقرلا ْباتك ءاّقلأ نوعبس ةنجلا

 .ةعستلا ىلإ ةثالثلا نم : «طهرلا :هلوقو

 ؛وأ ىنعمب واولا َّنأ رهاظلا : : ؟نالجرلاو لجرلا هلو يبنلاو» : :هلوق

 راص نالجرلاو لجرلا هعم ناك ول هّنأل ؛نالجرلا وأ لجرلا هعمو :يأ

 يبنلاو «لجرلا هعمو يبنلاو : : ىنعملا نكل «ءةثالث هعمو :لوقي نأ ينغي

 .نالجرلا هعمو يناثلا

 ءدحأ هعم نوكي الو ثعبي : يأ :«دحأ هعم سيلو يبنلاو» :هلوق

 نم هللا رذعي ؛ذئنيح ةجحلا تماق اذإف ةجحلا ةماقإل هللا هثعبي نکل

 .ةججلا مهيلع ميقيو < «قلخلا

 اج : يآ ؛فوذحم ريدقت ىلع اذه : “يل عفر ذإ» :هلوق

 .يل عفر ذإ ؛كلڈك

 ا هنأ رهاظلا انه داوسلاب دارملا :«میظع داوس» :هلوق

 نم اوناك ةميظع اًصاخشأ يأ ‹ هصخش : يأ ؟هداوس تيأر ام : لاقي اذهلو

 .اًداوس مهترثك
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 اذ ؛ٌتْرَظَنُف ُةُمْوَقَو ىَسوُم اًذه :يِل ليقف يتم ْمُهْنَأ تنظف

 نولي الأ نوم مُهَعَمَو كَمَا نه :يِل ليقف < ْميِظَع ٌداَوَس

 ضاَخَف هلم لحذف . ن .«ٍباَذَع لَو ٍباَسِح ريب َةنجلا

 ايي للا ْمُهلَعَلَف :مُهُضْعَب َلاَقَف .َكِيَلوُأ يف ُساّنلا

 . كي هللا ٌلوسَر

 نظف ؛مهممأب هيلع اوضرع ءايبنألا ّنأل :«يتمأ مهَّنأ تننظف» :هلوق

 .- مالسلاو ةالصلا هيلع  هتمأ داوسلا اذه

 عابتأ ةرثك ىلع لدي اذهو :«هموقو ىسوم اذه : يل ليقف» :هلوق

 .مهيلإ لسرأ نيذلا هموقو مالسلا هيلع ىسوم
 نم مظعأ اذهو :«كتمأ هذه :يل ليقف «ميظع داوس اذإف» :هلوق

 .مالسلا هيلع ىسوم ةمأ نم ريثكب رثكأ ةي يبنلا ةمأ َّنأل ؛لوألا داوسلا

 نوبساحُي الو نوبّذعُي ال :يأ :«باذع الو باسح ريغب» :هلوق

 .ةعاسلا مايق دعب الو مهروبق يف ال هنأ هرهاظو «مهل ٌةمارك

 ىلإ لوصولل ضوخلا اذه :«كئلؤأ يف سانلا ضاخف» :هلوق

 مهنم اونوكي ىتح اًيلمعو اًيرظن ةقيقحلا
 ةبحصلا دارملا َّنأ لمتحي :«هللا لوسر اوبحص نيذلا» :هلوق

 . ظفللا رهاظ هديؤيو ءةقلطملا

 ناك ول هّنأ هديؤيو ؛هترجه يف هوبحص نيذلا دارملا نأ لمتحيو

 لديو «ةباحصلا مه ملكتملا ّنأل ؛نحن :اولاقل ؛ةقلطملا ةبحصلا دارملا

 َنِإف ؛“«يباحصأ اوبست ال» :ديلولا نب دلاخل ةي لوسرلا لوق اذه ىلع

 باحصأ لئاضف باتك) يراخبلا :هاور «هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم )١(

 لئاضف باتك) ملسمو امر االيلخ اًذدختم تنك ول» : ةي و يبنلا لوق باب ا يبنلا

 ,( € 2« مهنع هللا يضر ةباحصلا بس ميرحت باب «ةباحصلا



 ةنجلا لخد ديحوتلا ققح نم باب 1 ليما

 اوُكِرُْي مل مالشإلا يف اوديو يذلا ْمُهلَعََ : : ْمُهضْعَب لاقو

 2 هللا َلوُسَر مهْيَلَع َجَرَخُف ءاي اوُرَكْذَو . ايش هللات

 205001010100000 َنوُقْرَتَسَي ل َنيِذلا مه :لاَقَف اف

 ال نيرجاهملا نأ هنس شي نکل «هترجه يف ه هوبحص نيذلا مهب دارملا

 .اًملأ نيعبس نوغلبي

 ليسو ءاّملأ نيعبس نم رثكأ ةباحصلا نأ :لوألا لامتحالا عنميو

 لخد ةكم حتف دعب هلأل هم حت ىلإ 35 كوشرلا ناك نم دارملا َّنأ

 . رثكأ ةعجارم ىلإ جاتحت ةلأسملا هذهو . اججاوفأ هللا نيد يف سانلا

 :ملسأو ةئعبلا دعب دلو نم : :يأ : (مالسإلا يف اودلو نيذلا» : :هلوق

 نيعبس اوغلب ام ةباحصلا نم مالسإلا يف اودلو :انلق ولو «نوريثك ءالؤهو
 ظ ظ 00 مل 0

 اولاق امب ةوربخأ : يأ :«هوربخأف .هللا لوسر مهيلع جرخف» :هلوق
 1 . مهنيب ىرج امو

 نکو : وقري الد : ماس تاياور ضعب يف ««نوقرتسي ل :هلوق
 ناك لل لوسرلا أل ؛ةيميت نبا Eh ؛أطخ ةياورلا هذه
 .نوقري اوناك ةباحصلا كلذكو ٠ ةشئاعو «”ليربج هاقزو «''”يقري

 ؛ةرفغملا بلط : يآ ؛رقختسا لثم «لعفلا بلطإ ىنعمب لعفتساو

 ' 0800/١ باسح ريغب ةنجلإ نيملسملا نم فئاوط لوخد ىلع ليلدلا باب «ناميإلا باتك) يف 217
 ملسمو. :(44 /4 هلو يبنلا ةيقر باب «بطلا باتك) يراخبلا :هاور ءةشئاع ثيدح نم (۲)

 .(1775 /4 :نيعلا نم ةيقرلا بابحتتسا باب ؛مالسلا باتك)
 ۱۷١۱۸/٤(.' . ىقرلاو ضرملاو بطلا باب «مالسلا باتك) ملسم :هاور «ةشئاع ثيدح نم (۳)
 باتك) .ملسُمو :(744 /7 «تاذوعملا لضف باب ؛نآرقلا لئاضف باتك) يراخبلا :هاور (4)

 ١۷۲۳/٤(. «ضيرملا ةيقر باب ءمالسلا
 : ةيرسلا بحاص ةصق يف امك )0(



 ۱۰۳ ةنجلا لخد ديحوتلا ققح نم باب

 '”ظ*ش* ase esase َنورّيطَتَي الو نووتڪَي الو

 أا ؟ىقرتسا انهو «راوجلا بلط : راجتساو

 : يلي امل ؛مهيلع أرقي نأ دحأ نم

 .هللا ىلع مهدامتعا ةوقل ١

 . هللا ريغل للذتلا نع مهسوفن ةّرعل -

 . هللا ريغب قّلعتلا نم كلذ ىف املو - ۳

 ىنعمو .مهيوكي نأ دحأ نم نوبلطي ال : يأ :«نووتكي الو» :هلوق

 ةبسنلاب امأ .«نوقرتسي الو» :هلوق لثم اذهو «هيوكي نم بلط : ىوتكا

 دعم هلال ؛لذ هيف سيل هنم هنم يكلا بلطف «ةموكحلا لبق نم يكلل دعأ نمل

 بلطلا اذهل َّنألو «ةموكحلا نم كلذ ىلع رجألا ذخأي ةموكحلا لبق نم

 .للذت لاؤس سيلو «يكلا ىلإ جاتحم هّنأب بلاطلا نم رابخإ درجم

 «رّيطت هنم ردصملاو ءريطلا نم ذوخأم :؛نوريطتي الو» :هلوق

 وهف ؛كلذ نم معا هنكلو «ريطلاب مؤاشتلا :هلصأو ءردصملا مسا ةريطلاو

 .ناكم وأ «نامز وأ 2« عومسم وأ « يئرمب مؤاشتلا

 مث اًريخ مهنم ناسنإلا دارأ ول ىتح هرّيطَّتلاِب ةفورعم برعلا تناكو ا

 رّخأتي هدجت «مهدنع اًفورعم ناك ام بسح ًالامش وأ اًئيمي تحنس ريطلا ىأر

 ل نوبلطي ال يأ «ةيقرلا بلط :

 .مءاشت اًصخش ىأر وأ اًنوص عمس اذإ نم مهنمو .هدارأ يذلا اذه نع

 هللا يضر ةشئاع تلاق اذلو «حاكنلل ةبسنلاب لاوش رهش يف مءاشتي نم مهنمو

 ناك ّنكيأف ؛لاوش يف يب ىنبو «لاوش يف هي هللا لوسر يلع دقع» :اهنع

 .رفص رهشب وأ «ءاعبرألا مويب مءاشتي نم مهنمو .'«هدنع ىظحأ

 يف جب جوزتلا ب باب «حاكتلا باتك) ملسم 2 «لاوش 3 بوزتلاو جوزتلا بابحتسا باب «حاكنلا باتك) :هاور )0



 ةنجلا لخد ديحوتلا ققح نم باب ٤

 .هَنوُلُكَوَتَي مِهْبَر ىَلَعو ا ك 1 1

 اًريكفتو القع ناسنإلا ىلع هررضل ؛عرشلا هلطبأ امم هلك اذهو
 «هللا ىلع لكوتلا وه اذه ءرومألا هذهب يلابي ال ناسنإلا نوكو ءاكولسو

 رومألا: هذه ءافتناف ؛«نولكوتي مهبر ىلعو» 0 اا و

 . مهلكوت ةوق ىلع لدي مهنع

 وأ «مومذم وهف اهب فصّني مل نم َّنأ ىلع لدت ءايشألا هذه لهو

 1 ؟لامكلا هتاف

 هلال زوجي ال هلا ؛رّيطَتلل ةبسنلاب الإ هتاف لامكلا َّنأ :باوجلا

 1 . الضأ ةقيقح هل سيلو ررض

 هّنِإ :لاقي دقو «ماع هّنأل هلثم هنأ رهاظلاف ؛جالعلا بلطل ةبسنلاب امأ
 روض ءاوتكالا َّنأل ؛لخدي ال هْنِإ :تلقل ؛«نوقرتسي الو» :هلوق الول

 انهو :ءرضت مل عفنت مل نإ ءررض اهيف سيل ةيقرلاف ؛ ةلكشم «نوقرتسيا

 ّنأل ؛اًضيأ.رضي دقو .ءرضي مل عفني مل اذإ ءاودلا ّنأل ؛اهلثم ءاودلا :لوقن

 .هرضي دقف ءاودلا اذهل ضرم هيف سیلو ءاود لوانت اذإ ناسنإلا

 اذإ هتعفنم دُكؤُت ام : الثم لوقن لهو «ثحب ىلإ عا ةلادجلا هذهو

 ءزملا توفي ال : يأ «رضي ال وهف ؛هسفنل لالذإ ناسنإلا يف نكي مل

 يا ا لفي کوا «ًالثم وضعلا عطقو رسكلا لثم «هب لامكلا

 .اهريغو ةدئازلا

 ال مِهَّنأ وهو «ثيذخلا اذه يف ام ىلع راضتقالاب لئأق لاق ولو

 لوخد نم عنمي ال كلذ ادع ام َّنأو «نوريطتي الو نووتكي الو نوقرتسي
 ءانثلاو يوادتلاب رمألاب ةدراولا صوصنلل ؛باذع الو باسح الب ةنجلا



 1۰0 ةنجلا لخد ديحوتلا ققح نم باب

 . مُهنِم يِبَلَعْجَي نأ هللا ٌعذا : لاق ءنّصخم نب ٌةَضاَكُع مام 01
 .(مُهْنِم َتْنَأ» :لاَقَق

 .......... . ْمُهْنِم يِنْلَعْجَي نأ هللا ٌعْذا :لاقف ءُرَخآ ْلُجَر َماَق م

 .هجو هل ناكل ؛ءادوسلا ةبحلاو لسعلاك ؛ةيودألا ضعب ىلع

 . ؟هعنمت مل اذإ لامك كتوفي لهف ؛كيقري نأ ناسنإ كنم َبلط اذإو

 "هيقرت نأ ةشئاع عنمي مل ةي يبنلا َّنأل ؛كتوفي ال :باوجلا

 الا :ثيدحلا اذه َّنألو هب ًةقثو هللا ىلع الكرت قلخلا لمكأ وهو

 نيب قرفلا ىفخي الو «ءايشألا هذه بلط يف ناك امّنِإ خلإ 2. . .نوقرتسي

 .بلط ريغب لصحت نأ نيبو بلطب ءايشألا هذه لصحت نأ

 يحوب وه له اذه ةي لوسرلا لوقو :(مهنم تنأ :لاقف» :هلوق

 ؟لوسر يحو وأ «ّيماهلإ يحو وأ «يرارقإ هللا نم

 وأ «لوسرلا ةطساوب وأ ؛يماهلإ يحو اهنأ لمتحي رومألا هذه لثم

 اًيحو تراص ؛هيلع هللا هّرقأ اذإف ءاهلوقي لوسرلا نأ ىنعمب يرارقإ ىحو

 . اًيرارقإ

 :ةلمجلا نأ ىلع لدت «مهنم هلعجا مهللا» :يراخبلا ةياور نكل

 .مهنم ينلعجي نأ هللا عدا :لاقف ءرخآ لجر ماق مث» :هلوق

 انأو «ران ةيكو ءمجحم ةطرشو «لسع ةبرش :ثالث يف ءافشلا» :اًعوفرم سابع نبا ثيدحك )000(

 TY/t). «ثالث يف ءافشلا باب «بطلا باتك) يراخبلا :هاور ««يكلا نع يتمأ ىهنأ

 :تلق .«ماسلا نم الإ ءاد لك نم ءافش ءءادوسلا ةبحلا هذه نإ» :اًعوفرم ةشئاع ثيدحل (۲)

 Ft)» / «ءادوسلا ةبحلا باب «بطلا باتك) يراخبلا :هاور ««توملا» : لاف ؟ماسلا امو

 ٤/ ١۷۳١(. ءءادوسلا ةبحلاب يوادتلا باب «مالسلا باتك) ملسمو

 .(7١1ص) هجيرخت قبس (۳)



 ةنجلا لخد ديحؤتلا ققح نم باب ۱۰۹

 .“«ٌةَّساكُع اهب َكَقَبَس» َلاَقَف

 :لئاسَم هيف

 . ٍديِحْوَّتلا يف سائلا ٍبِتاَرَم ةَقِرْعَم : ىلوألا

 . هقيقحَت ىّنْعَم ام : ةيناثلا

 نكلو ءال :هل لوقي نأ لي يبنلا دري مل :«ةشاكُع اهب كقبس :لاق
 ةلأسملا هذهب وأ ءةليضفلاو ةبقنملا هذهب :ينأ ؛اهب كقبس :لاق
 اذهل هك لوسرلا لاق اذامل ءاملعلافلتخا دقؤأ .نصحم نب ةشاكُع
 هرکی: امب ههباجي لآ الي لوسرلا دارأف ءاّقفاتم ناك هنإ : ليقف ؟مالكلا

 هذه لاقف ةوهتم نبل نما اهبلطيفا بابا تقني نإ فاخخ :ليقو .اًميلأت
 .برقأ اذهو ءالثم تحبصأ يتلا ةملكلا

 : لئاسم بابلا اذه يف :يأ :«لئاسم هيف» :هلوق

 ةذوخنأم هذهو :ديحوتلا يف سانلا بتارم ةفرعم : ىلوألا ةلأسملا ©
 ال نيذلا مه» :لاق مث .«باذع الو باسح ريغب ةنجلا نولخدي» :هلوق نم

 . "”«نورّيطتي: الو «نووتكي الو «نوقرتسي

 لوأ يف انل قبسو «ديحوتلا قيقحت وضحت : يأ ؟هقيقحت ت ىنعم ام : ةيناثلا ©

 .كرشلا نم هصيلخت : هقيقحت نأ بابلا

 030 تلا نوعبس ةنجلا لخدني باب «قاقرلا باتك) يراخبلا :هاور (0
 ريغب ةنجلا نيملسملا نم فئاوط لوخد ىلع ليلدلا باي «ناميإلا باتك)ملسمو

 198/١(. «باسح



 ¥1 ةنجلا لخد ديحوتلا ققح نم باب

 َنِم ُكَي ْمَل ِهِنْوَكِب َميِهاَرْيِإ ىَلَع ُهناَحْبُس ُهُاَنَن :ةئلاثلا

 . كسلا َنِم ا ءايِلْوألا ٍتاَداَس ىَلَع ُهُؤاَنَت : ةعبارلا

 .ٍديِحْوَّتلا ٍقيِقْحَت ْنِم ٌيَكلاَو ِةَيفُولا ِكْرَت ُنْوَك :ةسماخلا

 نم نكي مل هنوكب ميهاربإ ىلع - هناحبس - هؤانث :ةثلاثلا ©

 هَل اا هَمأ تاک َمِيِهنِإ ل :ةميركلا ةيآلا يف رهاظ وهو :نيكرشملا
 اهنأ كش ال ةيآلا هذه َّنإف ؛[١٠١ :لحنلا] «َنِكرتَمْلا ىم كب رو اًح

 ءافتنا ءانثلا طانم ناك اذإو «مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ ىلع ءانثأل تقيس

 ءانث لحم وهف كرشلا هنع ىفتنا نم لك َّنأ ىلع كلذ لد ؛هنع كرشلا

 :- ىلاعتو هناحبس - هللا نم

 هلوقل :كرشلا نم مهتمالسب ءايلوألا تاداس ىلع هؤانث :ةعبارلا ©

 ةريثك تايآ قايس يف ةيآلا هذهو «4 تورش ال م م م نول :ىلاعت

 رش لف © شیش مهي ةيفع نت مهل ايو ا اهأدتبا
 ےن ري د كمر

 اوا آم وب تيل © ترش 0 رس ره نو ول تويم مير تا

 اذ مث كيفك يف رش كهل 9 محک می لب نيل سك يت
 مالكو ءءايلوألا تاداس مه الولف ؛[11 هال :نونمؤملا] ةوّقبلس

 «تاداسلا ءايلوألا : يأ ءاهفوصوم ىلإ ةفصلا ةفاضإ باب نم فلؤملا

 مه نيذلا ءايلوألا ديري لب ءءايلوألا نم تاداسلا هللا همحر ديري سلو

 . قلخلا تاداس

 :هلوقل :ديحوتلا ويش قيقحت نم ىكلاو ةيقرلا كرت نوك :ةسماخلا ©

 :«يكلاو ةيقرلا» : فلؤملا لوقب دارملاف ؛«نووتكي الو نوقرتسي ال نيذلا»

 .ءاوتكالاو ءاقرتسالا



 ةنجلا لخد ديحوتلا ققح نم باب ۱۰۸

 ١ . َلُكَوّتلا ٌوُه لاصخلا َكْلِتِل عاجلا قك : : ةسداسلا

 كد اولا ْمَل ْمُهْنَأ مهيقرغَمب ٍةَباَحَّصلا مْلِع ُقْمُع : ةعباسلا

 | .ٍلَمَعب الإ

 .رْيْحلا ىَلَع ْمُهُصْرِح : ةنماثلا

 . ةّيفْيكلاَو َةّيُمَكلاب ِةّمألا هه ُةَليِضَف :ةعساتلا

 . ىَسوُم ِباَحْضُأ ُةَلِيِضَف : ةرشاعلا

 ؛ يه لاصخلا :لكوتلا وه لاصخلا كلتل عماجلا نوك :ةسداسلا ©
 ءايشألا هذهل لماعلا نأ ينعي ءرّيطتلا كرتو «ءاوتكالا كرتو «ءاقرتسالا كرت

 .- لجو زع - هللا ىلع لكوتلا ةوق وه
 الإ كلذ اولاتي مل مه ةفرعمل ةباحصلا ملع قمع :ةعباسلا ©

 نأ ههجوو «لمعب الإ باوثلا اذه اًفلأ نوعبسلا ءالؤه لني مل :يأ :لمعب
 .ءايشأ اوركذو ميظعلا باوثلا اذه هل نوكي نميف اوضاخ ةباحصلا

 NE E حوت :ريخلا ىلع مهصرح :ةنماثلا ©
 .اهب اوموقي ىتح ةجيتن ىلإ اولصي نأ نوديري مهال

 نألف ؛ ةيمكلا امأ :: ةيفيكلاو ةّيمكلاب ةمألا هذه. ةليضف :ةعساتلا ©
 امأو: ءىسوم عم ناك يذلا داوسلا نم مظعأ اًميظع اًداوس ىأر ةي يبنلا
 دورتطتي الو نووتكيلالو ةوقرتسي ال نيذلا ءالوخ مهمح تاتا ؛ ةّيفيكلا

 1 .نولكوتي مهبر ىلعو

 عفر ذإ» :هلوق نم ذوخأم وهو : ىسوم باحصأ ةليضف :ةرشاعلا ©
 ىسوم عابتأ ةرثك : :لوقب ريبعتلا نإ :لاقي دق نكلو طح داوم يل

 م تت ميم داوبا :لوقي ثيدحلا ّنأل ؛ثيدحلا ةلالدل بسنأ
 . ةرثكلا ىلع لدي اذهو ««يتمأ



 .هدخو ياي دحأ هبجي مل ْنَم نأ :ةرشع ةعبارلا ر حر » رك م.م و مى هر 5 24 ٤

 اذهو :- مالسلاو ةالصلا هيلع هيلع ممألا ضرع :ةرشع ةيداحلا ©

 : ناتدئاف هل

 نم ىأر ثيح «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةيلست : ىلوألا ةدئافلا

 هعم سيل نم ءايبنألا نمو «نالجرلاو لجرلا الإ هعم سيل نم ءايبنألا
 نم اعذب تك اَمإ :لوقيو «مالسلاو ةالصلا هيلع كلب ىلستيف ؛دحأ

 .[4 :فاقحألا] ٍلُسْرلا

 ناك ثيح «هفرشو مالسلاو ةالصلا هيلع هتليضف نايب : ةيناثلا ةدئافلا

 .ناتدئافلا ناتاه هيلع ممألا ضرع يف راصف ؛مهلضفأو اًعابتأ مهرثكأ

 تيأر» :هلوقل :اهيبن عم اهدحو رشحت ةمأ لك َّنأ :ةرشع ةيناثلا ©

 ؛رخآلا يبنلا نع زيمتم يبن لك نأ الولو .«نالجرلاو لجرلا هغمو يبنلا

 هلوق كلذل لديو ا ريغ نم عمال فرن ملو « ضعبب مهضعب طلتخال

 [؟4 :ةيثاجلا] «اببتك ىلإ س وأ لك هاج وأ لك یوا : ىلاعتو هناحبس

 .اهدحو نوكت ةمأ لك نأ ىلع لدي هنإف

 :هلوق نم حضاو وهو :ءايبنألل باجتسا نم ةلق :ةرشع ةثلاثلا ©

 . ؟دحأ هعم سیلو يبنلاو «نالجرلاو لجرلا هعمو ىبنلاو»

 يبنلاو» :هلوقل :هدحو يتأي دحأ هبجي مل نم ّنأ :ةرشع ةعبارلا ©

 .؟دحأ هعم سيلو



 ةنجلا لخدديحوتلا ققح نم باب 1۰ ٠

 ٍراَرِيْغالا ٌمَدَع َوُهَو ءمْلِعلا اذه هرم : ةرشع ةسماخلا

 .ةَلقلا يف ِدْعُزلا ُمَدَعَو ءِةَرْثكلاب

 .ةَمحلاو نْيَعلا َنِم ِةّيفُرلا يف ُهَصْخُرلا :ةرشع ةسداسلا

 : کھ ُدَق» ل ٍ؛ِفْلَّسلا ا م ةعباسلا
 و ر ا

 ٠ يناثلا فلاح

 3 0 رارتغالا مدع وهو «ملعلا اذه ةرمث :ةرشع ةسماخلا ©
 م دَ عليم نو :ىلاعت هللا لاق ءًالالض نوكت دق ةرثكلا نإ : خلإ
 نم ة 9 اًضيأو »1117 :ماعنألا] € ليس نع كول ضر ف
 اذهف ؛ روصنم هنأ وأ بلغي نل هنأ ٌّنظو هترثكب ناسنإلا ٌرتغا اذإ ىرخأ ةهج

 ال لآلض ضرألا لهأ رثكأ نأ ىلإ انرظن نإ ةرثكلاف ؛نالذخلل ببس اًضيأ

 هل فلؤملا مالكف ؛قحلا ىلع نوريثك عابتأ كنعم ناك اذإ ةرثكلاب ٌرتغت

 1 :ناهجو

 . مهعم كلهنف نيكلاهلا ةرثكب ٌرتغن ال نأ :لوألا هجولا

 سفتلاب باجعإلا انقحليف نيجانلا ةرثكب رتغن ال نأ : يناثلا هجولا
 نم اًريخ ةلقلا نوكت دقف ؛ ةلقلاب دهزن ال نأ يأ «ةلقلا يف دهزلا مدعو
 1 . ةرثكلا

 ةذوخأم :ةمحلاو نيعلا نم ةيقرلا ىف ةصخرلا !ةرشع ةسداسلا ©
 ْ .«ةمُح وأ نيع نم الإ ةيقر ال» :هلوق نم

 ىهتنا نم نسحأ دق» :هلوقل ؛فلسلا ملع قمع : :ةرشع ةعباسلا ©
 فلاخي:ال لوألا ثيدحلا َّنأ ملعف ؛«اذكو اذك نكلو «عمس 2 ام ىلإ



 11 . ةنجلا لخد ديحوتلا ققح نم باب

 .هيف َسْيَل ام ٍناَسْنِإلا حْدَم ْنَع ٍفَلَّسلا ُدْعُب :ةرشع ةنماثلا
 . ومما مالغأ ْنِم ّْمَلَع : امهم َتْنَأ» : ُهْلْوَق :ةرشع ةعساتلا

 َّنأل ؛يناثلا فلاخي ال ةمُح وأ نيع نم الإ ةيقر ال :هلوق َّنأل .ىناثلا
 و هاتأ اذإ ناسنإلاف ؛ةيقرلا يف لوألاو ءءاقرتسالا يف وه امّنِإ ىناثلا

 :بتارم ثالث كانه نأل ؛؛نوقرتسي الو» :هلوق يفاني ال هنإف هز

 .لامكلا هتاف دق اذهو «هيقري نم بلطي نأ :ىلوألا ةبترملا

 مل هال ؛لامكلا هتفي مل اذهو «هيقري نم عنمي ال نأ : ةيناثلا ةبترملا

 . بلطي ملو قرتسي

 نإف ؛ةنسلا فالخ اذهو «هيقري نم عنمي نأ :ةثلاثلا ةبترملا

 نأ اًدحأ اوعنمي مل ةباحصلا كلذكو «هيقرت نأ ةشئاع عنمي مل لَك يبنلا
 .لكوتلا يف رثؤُي ال اذه َّنأل ؛“مهيقري

 : . .هيف سيل امب ناسنإلا حدم نع فلسلا دعب :ةرشع ةنماثلا ©

 ناك اذإ هنأل ؛«تغدل ينكلو ةالص يف نكأ مل ينإ امأ» :هلوق نم ذخؤي
 نأ امإ :ناظقيلاو «ناظقي نوكي نأ مزلتسا ضقنا يذلا بكوكلا ىأر

 ' .مونلا نم عنام هيدل نوكي نأ امإو ءرخآ لغش هل نوكي نأ اًمإو «يلصُي

 :ينعي :ةوبنلا مالعأ نم ملع «مهنم تنأ» :هلوق :ةرشع ةعساتلا ©

 نصحم نب ةشاكُع َّنأل ؟كلذ فيكو اي لوسرلا ةوبن ىلع ًاليلد
 يف نوكيف «مالسإلا ىلع تام ىتح رفكلا نم اًسورحم يقب هنع هللا يضر

 َّنِإ :انلق اذإ اذه الإ لوسرلا ةوبن لئالد نم ًاليلد :ينعي «ملع اذه

 لوقن دقف ؛ةيئاعد ةلمج اهنإ :انلق نإف «ةيئاعد ةلمج تسيلو ةيربخ ةلمجلا
 هلع لوسرلا ةوعد باجتسا هللا نأ وهو «ةوبنلا مالعأ نم ملع هيف :اًضيأ

 .(۴١٠ص) :رظنا (1)
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 ضيراعُملا لاَمْعِتْسا- :نورشعلاو ةيداحلا

 . ةي هقلخ ٌنْسُح :نورشعلاو ةيناثلا

 نم ةوعد باج دقفا# ءايتألا ئاخ نم تسل عدلا ةباجتسإ كل
 انلعج ثيح الإ ةوبنلا مالعأ نم اًملع نوكت نأ نكمي ال ٍظئنيحو «يبنب سيل

 ' .ةضحم ةيربخ ةلمجلا

 باسح ريغب ةنجلا نولخدي نمم هنوكب :ةشاَكُع ةليضف :نورشعلا ©
 .:اهب هل دهش ايب لوسرلا َّنأل ؛معن ؟كلذب هل دهشن لهو «باذع الو

 ضيراعملا يفو : : ضيراعملا لامعتسا نروار رواجا و

 نإف . ؟ ةشاكع اهب كقبس» :لك لوسرلا لوقل كلذو «بذكلا نع ةحودنم

 يف هيلإ انرشأ ام عناملا لب «يقيقحلا عناملا وه سيل ةقيقحلا يف اذه
 عم هلعجي نأ اب يبنلا درُي ملف اًقفانم لجرلا اذه نوكي نأ امإ : : حرشلا

 4 تابلا حاتفنا نم اًقوخ اًمإَو «باذع الو باسح يغب ةّنجلا نولخدي نيذلا

 .اهلهأ نم سيل نم ةبترملا هذه لأسيف

 لجرلا اذه ذر هنأل كلذو :ةهي هقلخ نسح :نورشعلاو ةيناثلا ©
 .ةهارك الو دحأ ىلع ةضاضغ هيف سيل هجو ىلع بابلا ّدسو

 انت اني خنت



 11۳ كرشلا نم فوخلا باب

 باب
 ِكْرّشلا ّنِم ُفْوَّخلا

 سا ع عل و.

 ام فْ وب كرسي نأ ُرْفْمِي ال هلآ نل : َّلَجَو رع هللا ُلْوَكَو

 . اک سل ل كل ّن نود

 هلبق نيبابلل بابلا ةبسانم

 بابلا يفو «ديحوتلا قيقحت هللا همحر فلؤملا ركذ لوألا بابلا يف

 ثّلُثو «باذع الو باس عب لا لخد ديحوتلا قّقح نم ّنأ رك يناثلا

 وهو ديحوتلا قّمح دق هنأ ىري ناسنإلا َّنأل ؛ىلاعت هللا همحر بابلا اذهب

 ءيش ىلع يسفن تدهاج ام» :فلسلا ضعب لاق اذهلو ءهقّقحي مل

 اهظوظح ديرت ايندلاب ةقّلعتم سفنلا نأ كلذو ««صالخإلا ىلع اهتدهاجم

 يف صقن اذهو ءايندلا ةرخآلا لمعب ديرت دقو «ةسائر وأ هاج وأ لام نم

 بقعأ اذهلو ء«هلمع لك يف ةرخآلا هضرغ نوكي نم َّلقو «صالخإلا
 نمر فرخلا يهر اجلا اذهب نيالا نم: قبس اه هللا هر تلوملا
 :نيتيآ هيف ركذو «كرشلا

 ءةيفان : «ال# : وب كرس نأ رن ٌرْفْمَي ال هلآ َّنإ# :هلوق :ىلوألا ©

 ردصم ىلإ لوحيف ل 0 نورقم «عراضم لعف :.دب رتب نأ»

 ال كرشلاف ؛هب اًكارشإ رفغي ال وأ «هب كارشإلا رفغي ال هللا نإ :هريدقت

 .ديحوتلا وهو «ٌصاخلا هللا يح ىلع ةيانج هّنأل ؛اًدبأ هللا هرفغي

 سفن ظح اهيف ناسنإلل نوكي دقف ؛ةقرسلاو ىنزلاك ؛يصاعملا امأ

 )١( ةيآلا :ءاسنلا ةروس ٠١١.
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 ماضل #

 نميلو «ىلاعت هللا قح ىلع ءادتعا وهف ؛كرشلا اَّمأ «ةوهش نم لان امب
 هنكلو «هدارم لاني نأ ناسنإلا ديري ة ةوهش سيلو ؛سفن ظح هيف ناسنولل

 .[۱۳ :نامقل] 4ع اظ كاَرَقلا تإ : ىلاعت هللا لاق اذهلو «ملظ

 : ءاملعلا ضعب لاق ؟كرشلا قلطم مأ «ربكألا انه كرشلاب دارملا لهو
 «هرفغي ال هللا َّنإَف هللا ريغب فلحلاك ؛رغصأ ولو كرش لك لمشي قلطم هنإ

 دقف «ةئيشملا تحت اهّنإف ؛رمخلاو «ةقرسلاك ؛بونذلا رئابكل ةبسنلاب اّمأ
 ةمالك فلتخا لئاسملا هذه يف قّقحملا ةيميت نبا مالسإلا خيشو هللا اهرفغي
 : لاق ةرمو ءرغصأ ناك ولو هللا هرفغي ال كرشلا :لاق ةّرمف ؛ةلأسملا هذه يف
 زذحلا بجيف ؛لاج لك ىلعو ءربكألا كرشلا وه هللا هرفغي ال يذلا كرشلا
 دال ؛رغصألا هيف ًالخاد نوكي نأ لمتحي مومعلا ّنأل ؛اًقلطم كرشلا نم
 ؛هب.اًكارشِإ :هريدقت ءردصم ليوأت يف اهدعب امو نأ هيب رش نأ : هلوق

 . مومعلا ليقف يلا ناو يا ةركن وهف
 نم لقأ وه ام : انه نودلاب دارملا .: كلذ نوم ام روو :هلوق م

 .كرشلا ىوس ام سيلو «كرشلا

 ع م 3
 :ليق : نضال دش نأ یو یبا :هلوقأ :ةيناثلا ةيآلا ©

 .«قاحسإو ليعامسإ ىوس هبلص نم هل ملعن الو ‹هبلصل هونب : هيئبب دارملا

 تلا تايآلل كلذو .حجرألا وهو «هبلص نم دلاوت امو هتيرذ دارملا : ليقو

 ٠١. ةيآلا :ميهاربإ ةروس (1)



 ۱1٥ كرشلا نم فوخلا باب
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 باجت ال نأ هللا ةمكح نم ناك نكلو «هتيرذ نم سانلل هتوعد ىلع تلد

 “نيب هتمأ سأب لعجي ال نأ اعد كك لوسرلا نأ امك « مهضعب يف هتوعد

 . هءاعد هللا بجي ملف

 نم ميهاربإل سيلو «عمجلا ةغيصب ةيآلا نأ لوألا نم عنمي اًضيأو
 . ليعامسإو قاحسإ ىوس ءانبألا

 «بناج يف مانصألاو بناج يف ينلعجا : يأ ؛ هیبت 0 # : ىنعمو

 يف ناك اذإ هّنأل ؛مانصألا ةدابع نم ّينبو 0 :لاق ول امم غلبأ اذهو

 .دعبأ ناك اهنع بناج

 نمحرلا ليلخ وهو «هسفن ىلع كرشلا فاخي مالسلا هيلع ميهاربإف

 نمأت الو «كرشلا نمأت الف .!؟نذإ نحن انب كلاب امف ؛ءافنحلا مامإو

 اذهلو «نمؤم الإ قافنلا فاخي الو «قفانم الإ قافنلا نمأي ال ذإ ؛قافّتلا

 فاخي مهلك لک ىبنلا باحصأ نم نم نيثالث تحيز : ةَكْيَلُم م يبآ نبا لاق

 سفت ىلع قافتلا

 ءامسأب يب يبنلا هيلإ ٌرّسَأ يذلا هنع هللا يضر ناميلا نب ةفيذحل لاقف

 ينامس له ؛هللا كدشنأ» :هنع هللا يضر رمع هل لاقف ؛نيقفانملا نم سانأ

 ءةنينأمطلا ةدايز كلذب رمع دارأ أ كدعب ىكزأ الو ال :هنع

 .ةنجلاب يب يبنلا هل دهش دقف ؛الإو

 .(١871ص) هجيرخت يتاي )1١(
 77/١(. ؛هلمع طبحي نأ نمؤملا فوخ باب «ناميإلا باتك) يراخبلا :هاور (؟)

 .ةرشع ةسماخلا ةقبطلا رخآ ميقلا نبال «نيترجهلا قيرط» :رظنا (۳)



 كرشلا نم فوخلا باب 1 لح

 1 OE .:ثيِدحلا ىفو

 نم فوخلا ىلع سانلا ثح دارأ هنع هللا يضر زمع نإ :لاقي الو

 لمح! لضألاو «ظفللا رهاظ فالخ كلذ نأل ؛هسفن ىلع هفخي ملو قافلا
 هفيضي اميف ءاملعلا ضعب هلوقي لوقلا اذه لثمو «هرهاظ ىلع ظفللا

 «ميلعتلا:هب دصق اذه :نولوقي «ءايشألا ضعب يف هسفن ىلإ ايب يبنلا

 يل رفغا بر : لقي مل ةي لوسرلا نإ : ليق امك «هريغل نّيبي نأ هب دصقو

 « لصألا فالخ اذهو «رافغتسالا سانلا مّلعي نأ لجأل نكلو ءاّبنذ هل نال

 نأل ال ءركذلا سانلا ملعيل ةضيرفلا بقع ركذلاب رهج هنإ :مهضعب لوقو

 .كلذ وحنو ةنسلا نم كلب رهجلا

 ردم ليات يف اهدعب لعفلاو نأ 0 دبس :هلوق

 a يل

 ؛ءناك هجو يأ ىلع هلل نود نم دبع ام وهف ؛نثولا امأ . هللا نود نم دبعي

 ,. منصلا نم معا ¿ نثولاف 30 دبع اًنثو يربق لعجت ال» :ثيدحلا يفو

 هبتج اذإ هّنأل ؛ديحؤتلا ىلع تابثلا هّبر لأس ميهاربإ نأ كش الو
 .ديحوتلا ىلع اًيقاب راص مانصألا ةدابع

 ماا وهو «كرشلا فاح ميهاربإ نأ :ةيآلا ا

 . ةي هللا مير ادع امس مو .ءافنحلا

 نك م دن

 وأ لوق نم لوسرلا ىلإ فيضأ ام :ثيدحلا :«كيدحلا يفو» :هلوق

 .(٣٤٤ص) يتأي (۱)



 ¥11 كرشلا نم فوخلا باب

 :َلاَقَف ؟ُهْنَع َلِيْسَف .«ٌرَفضألا ُكْرَّشلا مكيَلَع ُفاَحَأ ام فوخأ»

 , 7اَبذلا»

 ام :رثألاو .هريغ ىلإو هيلإ فيضأ ام :ربخلاو .فصو وأ رارقإ وأ لعف

 دَيُق اذإ الإ هدعب نمف يباحصلا ىلإ :يأ ؛ةي لوسرلا ريغ ىلإ فيضأ
 . هب دّيُق ام ىلع نوكيف لكك هللا لوسر نع رثألا يفو :ليقف

 ملسملا ذإ ؛نيملسملل باطخلا :«مكيلع فاخأ ام فوخأ» :هلوق

 .سانلا عيمجل سيلو ءرغصألا كرشلا هيلع فاخُي يذلا وه

 ردصملاو «يئاري ىءار ردصم ةيؤرلا نم ٌقتشم :«ءايرلا» :هلوق

 .الاتق لتاقي لتاقك ؛َءاير

 سيلو ء«اّدباع هنوك ىلع هوحدميف سانلا هاريل هللا دبعي نأ : ءايّرلاو
 رهاظلاو ءربكأ اًكرش ناكل ؛كلذ دارأ ول هنأل ؛سانلل ةدابعلا نوكت نأ ديري

 يأ ءاًعامس نوكي دقو اير نوكي دقف ؛ًآالإو «ليثمتلا ليبس ىلع اذه ّنأ

 ريبعتلاف ؛ءايرلا يف لخاد اذهف «هيلع اونثيف سانلا هعمسي نأ هتدابعب دصقي

 هب سانلا يدتقي نأ هتدابعب دارأ نإ اّمأ . بلغألاب ريبعتلا باب نم ءايرلاب

 « لجو زع هللا ىلإ ةوعدلا نم اذه لب ئاير اذه سيلف ؛اهيف

 . "”«يتالص اوملعتو يب اومتأتل اذه تلعف» :لوقي يي لوسرلاو

 : نيمسق ىلإ ةدابعلل هلاطبإ رابتعاب مسقني ءايرلاو

 )١( هدنسملا» يف دمحأ مامإلا :هاور «دیبل نب دومحم ثيدح نم )٥/٤۳۸(.

 يرذنملا لاقو ««نسح دانسإب دمحأ هجرخأ» :(7١7ص) «مارملا غولب» يف رجح نبا لاق
 «بيغرتلا» يف )١/ 1۹4(: هدئاوزلا عمجم# يف يمثيهلا لاقو ؛«ديج هدانسإ» )577/1١(:

 .؟ةقث وهو «دلاخ نب بيبش نب هللا دبع ريغ ؛ حيحصلا لاجر هلاجر»

 ىلع ةبطخلا باب ءةعمجلا باتك) يراخبلا :هاور ءيدعاسلا دعس نب لهس ثيدخ نم (۲)

 «ةالصلا يف نيتوطخلاو ةوطخلا زاوج باب «دجاسملا باتك) ملسمو 750/١(: «ربنملا
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 اذهف ؛ءايرلل الإ دبعتي ماق ام يأ ءةدابعلا لصأ يف نوكي نأ : لوألا
 . هللا لاق ءاًعوفرم «حيحصلا» يف ةريره يبأ ثيدحل هيلع دودرم لطاب هلمع

 ,يريغ هيف يعم كرشأ المع لمع نم «كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ انأ» :ىلاعت
 ٠ 4ک رشو هتكرت

 ٠ ةدابعلا لص نأ :يأ E ا نوكي نأ : يناثلا
 :نيمسق ىلإ مسقني اذهف ؛ءايرلا اهيلع أرط نکل

 .ءاج مث «ةعكر ىلص لجر :هلاثم . هّرضي ال اذهف: ؛هعفادي نأ :لوألا

 .دوجسلا وأ عوكرلا لاطأ نأب ءيش هبلق يف لصحف «ةيناثلا ةعكرلا يف ذ سانأ
 ١ .داهجلاب ماق هنأل هرضي ال هنإف ؛هعقاد ناف «كلذ هبشأ امو ىكابت وأ

 وهف ءءايرلا نع أشني لمع لكف ؛هعم لسرتسي. نأ : يناثلا مسقلا

 لك اذهف ؛ ؛ ىكابت وأ ء.دوجسلا وأ  عوكرلا وأ «مايقلا لاطأ ول امك ؛ لطاب

 :لوقن ؟ال مأ ةدابعلا عيمج ىلإ دتمي نالطبلا اذهل له نكلو «طباح هلمع

 :نيلاح نم اذه: ولخي ال

 ال تيحب «اهلوأ ىلع اًينبم ةدابعلا رخآ نوكي نأ :ىلوألا لاحلا
 ؛ةالصلا لثم كلذو .ةدساف اهلك هذهف ؛اهرخآ داسف عم اهلوأ حصي
 ل ءاهلوأ دسفي الو اهرخآ دسفي نأ نكمي ال الثم ة ةالصلاف

 . . هعفادي ملو اهئانثأ يف ءايرلا أرط اذإ اهلك ة ةالصلا

 . حصي ثيحب ءاهرخآ نع الصفنم ةدابعلا لوأ نوكي نأ : ةيناثلا لاحلا

 'وهف ؛هدعب ناك امو «حيحص وهف ؛ءايرلا قبس امف ءاهرخآ نود اهلوأ

 مث «ةصلاخ ةينب نيسمخب قدصتف «لاير ةئم هدنغ لجر : كلذ لاثم .لطاب

 .(44ص) هجيرخت قبس (۱)
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 َّنأل ؛ةلوبقم ريغ ةيناثلاو «ةلوبقم ىلوألاف ؛ءايرلا دصقب نيسمخب قدصت

 ةالصلاب قحلي له ؛ءوضولا ءانثأ يف ءايرلا ثدح ول :ليق نإف

 طقف ءايرلا هيف لصح ام لطبيف ةقدصلاب وأ «هلك لطبيف

 ةدابع ءوضولا نأل ةالصلاب قحليف ؛اذهو اذه لمتحي :باوجلاف

 «ةلقتسم ةدابع وضع لك ريهطت سيل «ضعب ىلع اهضعب ينبني ةدحاو

 ؛هجو لك نم ةقدصلا الو هجو لك نم ةالصلاك سيل هنأل ةقدصلاب قحليو

 نأل ؛رضي مل هدحو هريهطت داعأف «ءايرلا هيف لصح ام نالطبب انلق اذإ اننأل

 هنإف ؛ةالصلا فالخب ءاّدمع ناك ولو ءوضولا لطبي ال وضعلا لسغ راركت

 ولف «هتالص تلطب ؛يعرش ببس ريغل دوجس وأ عوكرك اهنم اًءزج ررك اذإ
 دعب هنأ ولو «هؤوضو لطبي مل ؛ههجو لسغو عجر هيدي لسغ نأ دعب هنأ

 ءاذهو اذه يف دوجوم بيترتلاو ‹هتالص تلطبل ؛ ؛عكرو عجر دجس نأ

 ًالثم عوجرلاو ءهلطبت ال ءوضولا يف ةدايزلاو اهلطبت ة ةالصلا يف ةدايزلا نكل

 ربعي آل ةقيقجلا ني عوجرلا تاك نإ ءاضيأ هلطبي ال ىلوألا ءاضعألا ىلإ

 هنأ ىلع ههجو لسغ ىلوألا يف نوكي امبرو «يعرش ريغ هّنأل اًءوضو
 هجولا يف ثالثلا لمكأ نأ نسحألا :لاق مث «هيدي لسغ مث .ةدحاو

 ؛هيدي مث ههجو لسغيس يأ بّتريس وهو «نيترم ههجو لسغف «لضفأ

 دجس امدعبو «عوكرلا يف تاّرم ثالث حيبستلا كرت ولو . حيحص هؤضوف
 ؛تاّرم ثالث حبسأ نأ لجأل عجرأس «ةليضف يسفن ىلع ُتوف :لاق

 اذه لجأ نمو «ةالصلاو ءوضولا نيب اًقرف كانه نأ ُمهملاف ؛هتالط لطبتف

 .ىلاعت هللا ءاش نإ لمأتأو عجارأ ىتح نآلا اهيف ُتبأ ال قرفلا
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 :لاق هلي هلا َلوُسَو نأ ِ؛ُهْنَع ُهَللا َيِضَر ٍدوُعْسَم نبا نَعَو
 اد 000000 lEEe ءاّدِن هللا نود نم وَعْذَي َوْهَو َتاَم نم

 .ىثنألاو ركذلل مومعلا ديفت ةيطرش هذه :«نم» :هلوق

 :ءاعد هاعد ءاوس ادن هلل ذختي : يأ : اذن هللا نود نم وعدي» :هلوق

 : نيمسق ىلإ مسقني ءاعدلا أل ؛ ةلأسم ءاعد مأ ةدابع

 :نم كلذ ريغو «ةالصلاو ءموصلا :هلاثم ا ءاعد :لوألا
 رفغي نأ لاحلا ناسلب هبر اعد دقف ؛ماص وأ ناسنإلا ىلص اذإف «تادابعلا

 ءةالصلا لصأ يف اذهو «هلاون نم هيطعي نأو ا ر نأو ءهل

 ْ :ىلاعت هلوق مسقلا اذهل ٌلديوأ .لاقملا ناسلبءاعدلا نمضتت ت اهّنأ امك

 .4«ِقداَبِع نع دركي تیبا هل 1 َبِحَتْسَأ نودا مير لاول
 فرص نمف كرش هلك مسقلا اذهو «ةدابع ءاعدلا لعجف ؛[١٤ :رفاغ]

 ولف: «ةلملا نع هل اًجرخُم اًرْفُك رفك دقف ؛هللا ريغل ةدابعلا عاونأ نم اًئيش

 a ءيشل دجس وأ ناسنإل عكر

 امل ةاقالملا دنع ءانحنالا ا يبنلا عنم اذهلو ءاكرشم ناكل ؛دوجسلا

E SN MS۰ ل  

 بجنيف ؛كل ىنحنا كيلع مّلس اذإ لاّهجلا ضعب هلعفي امل اًفالخ
 .هنيد باسح ىلع كمظع هّنأل ؛هركني نأ هللاب نمؤم لك ىلع

 ' نإف .«ليصفت هيف لب ءاكرش هّلُج سيل اذٰهف ؛ةلأسملا ءاعد :يتاثلا
 .نمل ءام ينقسا :كلوقك ؛كرشب سيلف ؛كلذ ىلع اًرداق قولخمملا ناك

 , 203/9 «ةحفاصملا يف ءاج ام باب ؛ناذئتسالا باتك) يذمرتلا :هاور ءسنأ ثيدح نم ()
 177٠١/9(2 ؛ةحفاصملا يف باب «بدألا باتك) هجام نباو ؛ ؟نسح ثيدح» :لاقو
 .(198/) «دنسملا» يق دمحأو



 1۲۱ كرشلا نم فوخلا باب

 : رال الا َلَكَد

 ادر :ىلاعت لاقو «''”هوبيجأف مكاعد نم» :ِلَي لاق .كلذ عيطتسي
 .[۸ :ءاسنلا] 4ُهنَي مشورا جسار ياو قْرمْلا اونو َةَمَسِيْلا صح

 لاق امك «كرشب سيلف ؛ينطعأ :يأ ؛ىنقزرا :لاقو ءهدي ريقفلا دم اذإف

 ؛ هللا الإ هيلع ردقي ال اهب قولكم اعد نإ امأو هني مشوفدراف : ىلاعت

 لّزنُي نأ اًناسنإ وعدت نأ :كلذ لاثم .ةّلملا نع جرخم كرش هتوعد نإف
 . كلذ ىلع رداق هنأ اًدقتعم ثيغلا

 ّدنلا دارملا «اًدن هلل وعدي وهو تام نم» : ب لوسرلا لوقب دارملاو

 يفف ؛فسألا عمو .قباسلا ليصفتلا هيفف ؛ةلأسملا يف ّدنلا امأ «ةدابعلا يف

 هتلكأ وأ ةَّنج يقب يذلا روبقملا اًنالف نأ دقتعي نم ةيمالسإلا دالبلا ضعب

 ناب ذايعلاو ب اذهو اهل لوي ال نمل لكلاب يتأيوآ ةر وأ مشي ضرألا
 انّزلاو رمخلا برش رارقإ نم دشأ اذه رارقإو «ةّلملا نم جرخم ربكأ كرش -

 . طقف قوسف ىلع اًرارقإ سيلو «رفك ىلع رارقإ هّنأل «طاوللاو

 نأل ؛هيلع لدي ال ظفللا نأ عم ءاًدلاخ :يأ :«رانلا لخد» :هلوق

 . قالطإلا ىلع لدي لعفلاو «لعف لخد

 1 0 2 5 کر

 تمرح اذإو ء[۷۲ :ةدئاملا] 4#راحَصتأ نم تبي امو رال ُهْنَوَْمَو

 ام كرشلا نم فاخن نأ بجيف ءادبأ رانلا يف اًدلاخ نوكي نأ مزل ؛ةّنجلا

 )١( «هاًدادنأ هللا نود نم ذختي نم سانلا نمو باب ءريسفتلا باتك) يراخبلا :هاور ٠/

. 

 ء(١/١١٤) مكاحلاو )۲۸/٥(« يئاسنلاو ء(1۷ /۳) دواد وبأو ء(1۸/۲) دمحأ :هجرخأ (۲)

 )٤/ 4٩(. يقهيبلاو

 . )٥/ ۲١١( «تاحوتفلا» يف امك ؛راكذألا جيرخت» يف ظفاحلاو مكاحلا هححصو



 كرشلا نم فوخلا باب 1 1١

 هللا يِقَل نَم» : :َلاَك ال هللا َلَوُسَر َّنَأ ؛ ؛رباَج ْنَع ِمِلْسْمِلَو

 ' ايندلا َرِسَحَو «ٌدلاخ رانلا ىف هّلأل ؛ةرخآلا َرِسَح كرشُملاف ؛هتبوقع هذه تماد
 : هنكلو «ريذنلا هءاجو «ةجحلا هيلع تماقو ءائيش اهنم دفتسي مل هّنأل ؛ اًضيأ

 ایش وا : ىلاعت لاق ءايندلا نم اًئيش دافتسا ام « هلاب ذايعلاو  رسخ
 : لجو زع- هللا لاقو ۷ :رطاف] ك مك هنو كذا نق دف كوع

 ب ذي هم نوي أمنت 5 ب أ نوک ورس لع ہلا دي م نيل نیا
 يود نم وعذب نال نييملا اا رش لک رخو ايدل ريح وه ل
 خنک اختي 6© ديِعبلا لكلا رم كل اقم ل انو اش اک ام هل

 :١١ ٠١[. ٠ جحلا] 4ٌريِثَمْلا سنو لوما َسْنِل هو دفن نم برق

 ١ «ّةميتْلا موب ميلا مشا اروح ل رل نإ لف :ىلاعت لاقو
 نإ مهّنأل ؛هلهأ زسخو ءائيش اهنم دفتسي مل ِهَنأل ؛هسفن رسخف . ٠١[ :رمزلا]

 ياو إو «ةرخآلا يف مهب عتمتي تي الف « «ةنجلا يف مهف نينمؤملا نم اوناك

 ' دقف ؛اًدج يفخ كرشلاو ءاهتخأ تنعل ةمأ تلخد املك هلال ؛كلڈكف رانلا
 ضعب لاق اذهلو «ةقيقدلا ةبساحملا دعب الإ رعشي ال وهو ناسنإلا ىف نوكي

 .«صالخإلا ىلع اهتدهاج ام ءيش ىلع يسفن تدهاج اما :فلسلا

 ۰ صالخإلا هللا رسيي نكلو «نّيهلاب سيل اًدج بعص هرمأ كرشلاف
 ال هللا هجو هلمعب دصقيف «هينيع بصن هللا هلعجي نأب كلذو «دبعلا ىلع

 | ىتح ءأّدبأ هنوعفني ال سانلاف ؛ هيلع مهءانث وأ مهّمذ وأ سانلا حدم دصقي

 عبتي ٠ » :ِلَك لاق .هلمع الإ هعفني مل هتزانج عبيشتل هعم اوجرخ ول

 عجريف ٠ ا .دحاو ىقبيو نانثا عجريف : : ٌةثالث تيملا

 '.؟9«هلمع ىقبيو .هلامو هلهأ

 ا

 .(٠۷ص) بجر نبال ؛مولعلا عماج» :رظنا هللا همحلر - يروثلا نايفس وه لئاقلا (1)
 ,(1 951 ملسمو )101٤(« يراخبلا :هاور «سنأ ثيدح نم قفز



 ۱۳ كرشلا نم فوخلا باب

 e E جلا َلَخَد ءاَعيَش هب ُكرْشُي ال

 هلوق سانلا لبقي نأ هحرفي ال ناسنإلا نأ مهملا نم اًضيأ كلذكو
 ال «قحلا هّلأل قحلا هنأ ىأر اذإ هلوق سانلا لبقي نأ هحرفي نكل «هلوق ِهّنأل
 نوكي ٍذئنيح هنأل ؛هلوق هلأل هلوق سانلا ضفري نأ هنزحي ال اذكو «هلوق هنأ

 قّمحتي اذهبو «قحلا هّنأل هوضفري نأ هنزحي نكل ءهسفنل اعد دق
 هللا ىلإ اًهجتم ناك اذإ ناسنإلا نأ الإ ءاًدج بعص صالخإلاف . صالخإلا
 .هل هريو ؛هيلع هنيعي هللا. ناف ؛ميقتسم طارص ىلع اًميلس اًقداص اًماجتا

 هباوجو «1يقل» :طرشلا لعفو «مومعلا ديفت ةيطرش :«نم» :هلوق

 تناك نإ هبونذ ردقب بذعُي نأ ىفاني ال لوخدلا اذهو ««ةنجلا لخد» : هلوق

 ةا رخي هل اذإ اهو «كلذ ىلع دبع ولا صرفت ةلالدل + بوت هيلع
 . ةئيشملا تحت لخاد هّنأل

 . «يقل» لعاف نم لاحلا ىلع بصن لحم يف :«؛كرشي ال» :هلوق

 ولو ىتح كرش يأ معيف ؛طرشلا قايس يف ةركن :«اًئيش» :هلوق
 نمب فيكف ؛رانلا لخد ةي لوسرلا وهو «قلخلا فرشأ هللا عم كرشأ

 أجلي الو «دئادشلا دنع هيلإ أجليف «هللا نم مظعأ ةي لوسرلا لعجي

 ىلابُي ال نم كانهو !ةِهلَي لوسرلا نود ام ىلإ أجلي امبر لب هللا ىلإ

 اذهلو ءاًفداص الإ هتيموقب فلحي ال نكلو ءاّبذاك مأ اًقداص هللاب فلحلاب
 همظعي امب وأ هتلمب فلحي ال هنكلو «هللاب فلحلاب يلابي ال نميف فلّتخا
 ؟اذهب فّلحي وأ للاب فلحي له ؛نيمي هتمزلف ءاًقداص الإ

 وهو ءكرشلا ىلع ناعُي الو «بذك ولو هللاب فلحي :ليقف

 . حيحصلا

 «ةقيقحلا نايب ىلإ لوصولا دوصقملا َّنأل ؛هللا ريغب فّلحي :ليقو



 كرشلا نم فوخلا باب ش ۲٤

 . رال لَ ِءاَنيَش هب كرشُب ُهَيِقَل ْنَمَو

 ' :لِئاسَم هيف

 . ِكْرّشلا ّنِم ٌفْوَحلا : ىلوألا

 تلح ندا ناك در لرش نىك ةفلحي وا كبي أل ذاك ةاكأا [كوقو
 ش ' 2١ .كرشلا يف عقوو

 : : ةلأسم *

 ‹كرشلا بسحب اذه ؟كرشأ نمل دولخلا رانلا لوخد نم مزلي له

 ناك نإو ا ؛رغصأ كرشلا ناك نإ

 صوصنلا كلذ ىلع تلد امك ا تن مزاي هزل رجا

 رق يف نیش يف ركل شل ىلع ىلع ثيدحلا انلمح ول نكل

 رش هللا ىقل نمو : :هلوق يفو ءاةنجلا لخد اًئيش هللاب كرشُي ال تام نم»

 CS :انلقو ؛«رانلا لخد اًبيش هب

 ىلإ هلآم نوكيف ؛قحتسي امب رانلا يف لوخدلا لبق :بّذُع نإو «ةنجلا
 عجب ءاهيف اًدلخم رانلا لخد ربكأ اكرش هب: كرشي هيقل نمو .ةنجلا

 ان

 : لئاسم هيف

 رش ؛ نأ رومي ال هلأ نإ :هلوقل 00 : ىلوألا 9

 . «مكشألا بت و قيئلَو» :هلوقلو «4.دب
 )1١( ءةنجلا لخد اًئيش هللاب كرشي ال وهو تام: نم باب «ناميإلا باتك) ١/ ۹٤(.



 أع كرشلا نم فوخلا باب

 . ُكْرّشلا نم م َءاَيرْلا نأ : ةيناثلا

 .رّعضألا كْرسلا َنِم هنأ : ةثلاثلا

 :نيهلاشلا ىلع ةه فاس ام فرخأ ها : ةيبارلا

 .راَلاَو ِةنَجلا ُبْرُق :ةسماخلا

 دا

 مكيلع فاخأ ام فوخأ» :ثيدحل :كرشلا نم ءايرلا نأ :ةيناثلا ©

 ةبسنلاب هماكحأ نايب قبس دقو ««ءايرلا» :لاقف هنع لئسف .«رغصألا كرشلا

 . ةدابعلا لاطبإ ىلإ

 :لاق هنع لكس امل ةي يبنلا َّنأل ؛رغصألا كرشلا نم هنأ :ةثلاثلا ©

 رهاظ ؟ربكألا ىلإ لصي نأ نكمي لهو .رغصأ اًكرش هامسف «؟ءايرلا»
 :لاقف ؛هنع لئسف ءارغصألا كرشلا» :لاق هّنأل ؛نكمي ال ثيدحلا

 . اءايرلا»

 رغصألا كرشلا ركذ اذإ هنأ هللا همحر ميقلا نبا تارابع يف نكل

 نإ نكل «رغصألا نم سيل هريثك نأ ىلع لدي اذهف ؛ءايرلا ريسيك :لاق

 اًكرش اًكرشم ناكل لمع لك يف يئاري ناك ول هّنأل ؛معنف ؛ةّيمكلاب دارأ

 رهاظف ؛ةيفيكلا دارأ اذإ امأ «هلمعي لمع يف صالخإلا دوجو مدعل ربكأ

 .اًقلطم رغصأ هنأ ثيدحلا

 نم ذخؤتو :نيحلاصلا ىلع هنم فاخي ام فوخأ هنآ :ةعبارلا ©

 بلق يف لخدي دق هّنألو ,«رغصألا كرشلا مكيلع فاخأ ام فوخأ» : : هلوق

 سوفنلا نم اًريثك إف «هيلإ سفنلا عّلطتو هئافخل روعش ريغ نم نإسنإلا

 .هلل دبعتلاب حدمت نأ بحت

 هب كرشُي ال هللا يقل نم» :هلوقل :رانلاو ةنجلا برق :ةسماخلا ©

 . رانلا لخد ؛اًئيش هب كرشي هيقل نمو .ةنجلا لخد ؛اًئيش



 كرشلا نم فوخلا باب ١5

 .دحاَو تيد يف او نإ ب ٌعْمَجلا : ةسداسلا

 ناگ لَو الا لح ؛اكْيَش EE ةمبانجلا
 . سائلا ٍدَبْعأ ْنَم

 و

 ةدابع يار هينملو ل ٍليِلَخلا لاوس ةميظعلا الملا : ةنماثلا

 . ماتْضَألا

 هر هد

 لاتا نإ برو :ِهِلْوَقِل ؛رّئكألا ٍلاَحِب ُهُراَبِتْعا :ةعساتلا
 , سالا 7 2 4

 ال هللا ىقل نم» :دحاو ثيدح يف امهبرق نيب عمجلا :ةسداسلا ©
 ش .ثيدحلا «. . .اًئيش هب كرشُي

 دبعأ نم ناك ولو ءرانلا لخد اًئيش هب كرشُي هيقل نم َّنأ :ةعباسلا
 ءمومعلل «نم# نال ؛؛هللا يقل نم» :هلوق يف مومعلا نم ذخؤت :سانلا
 ةلوقل ؛سانلا دبعأ ناك نإو ةنجلا لخدي مل ؛زبكأ هكرش ناك نإ نكل
 4دا ُهوْأَمَو َدّنَجْلا هع هَ ٌمَرَح دق واب كرش نم ا: ات
 . ةنجلا لخد مث هبونذ ردقب بذ ؛رغصأ باک نإو ء[۷۲ :ةدئاملا]

 ةدابع ةياقو هينبلو هل ليلخلا لاؤس ةميظعلا ةلأسملا :ةنماثلا ©

 . «مانضألا َدْبَتَ نأ ىب بو ِنَبْشَجَأَو# .: ىلاعت هلوق نم ذخؤت : : ماتصألا

 ن اک نالا ا ير9 :هلوقل ؛رثكألا لاحب هزابتعا :ةعساتلا ©

 ني ارك » :ةيآلاو «رثكألا لاحب :لوقي فلؤملا ذإ ؛لاكشإ هيفو
  61١2ةيآلا :ميهاربإ ةروس 80,٠ '



 1۷ كرشلا نم فوخلا باب

 . يِراَخُبلا ُهَرَكَذ امك (ُّللا الإ لإ ًال) ُديِسْفَت هيف :ةرشاعلا

 . كْرّشلا َنِم َمِلَس ْنَم ٌةَليِضَع :ةرشع ةيداحلا

 ْمُهَتلَصَيَو# :مدآ ينب يف ىلاعت لاق اذهلو ءرثكأو ريثك نيب قرفو الأ
 رثكأ ىلع لقي ملف ؛[١7 :ءارسإلا] 4اًليِضفَت اتقا نِي ريك ّلَع
 هللا قلخ نمم ريثك ىلع اولَّضُف نويمدآلاف ؛قلخلا ىلع الو ءقلخلا

 مهمرك هنكلو هللا ىلع قلخلا مركأ اوسيلو

 اهنأ رهاظلا :يراخبلا هركذ امك هللا الإ هلإ ال ريسفت هيف :ةرشاعلا ©
 .تابثإو يفن اهيف هللا الإ هلإ ال نأل ؛بابلا عيمج نم ذخؤت

 نود ام رْفْعَيَو## : هلوقل :كرشلا نم ملس نم ةليضف :ةرشع ةيداحلا ©

 .؛ةنجلا لخد ؛اًئيش هب كرشي ال هللا يقل نم» :هلوقو «#َكِلَد

 اف د %



 هللا الإ هلإ ال نأ: ةداهش ىلإ ءاعدلا باب ۸

 ركذ امل ِهّنأل ؛نوكي ام نسحأ نم فلؤملا هركذ يذلا بيترتلا اذه

 اذ لإ تانيا تالا: كلذ ىلإ هريغ ةوعد ركذ هسفنب ناسنإلا ديحوت

 الإ © رش يت نسوا نإ 3€ مملو :ىلاعت لاق «ديحوتلا ىلإ اعد

 ا١ :نسحلا] نا اب يحلب اوصاوو تحيا اويو وماء نيل
 يذلا اذهل لأ بير الو ءاّصقان ناك ؛ًالإو «هيلإ ةوعدلا نم ديحوتلا عم ذب الف

 اًقداص ناك اذإو «ليبس لضفأ هنأ ىري وهو لإ هكلسي مل ديحوتلا ليبس كلس
 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ءاعدلاو «هيلإ اًيعاد نوكي نأ دب الف ؛هداقتعا يف
 .هب الإ ديحوتلا متي الو «ديحوتلا مامت نم

Fهكا د  

 نم ليي يبنلا هب ءاج ام هيلإ راشملا :4َقيَس وذم لي :هلوق
 e يليبس . هللا:

aT 

 نيمسق ىلإ نومسقني هللا ىلإ ةاعدلا نأل ؛4ِهَّنَأ لإ :هلوقو

 ش : .هللا ىلإ عاد - ١

  4١ةيآلا :فسوي ةروس ۱٠۸.



 نك هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ءاعدلا باب

 ا لا

 .هريغ ىلإ عاد  ؟

 سانلا لصوُي نأ ديرُي يذلا صلخملا وه ىلاعت هللا ىلإ يعادلاف

 ىلإ وعدي «هسفن ىلإ اًيعاد نوكي دق هريغ ىلإ يعادلاو .ىلاعت هللا ىلإ

 لعفي مل اذإ بضغي هدجت اذهلو «مرتحُيو سانلا نيب مّظعُي نأ لجأل قحلا

 ىلإ عدي مل نكل «هنم مظعأ اًيهن اوبكترا اذإ بضغي الو «هب رمأ ام سانلا

 ءاملع نم لودلا نم ريثك يف دجوي امك هسيئر ىلإ اًيعاد نوكي دقو .هكرت
 نم .مهئاسؤر ىلإ نوعدي «للملا ءاملع ال «لودلا ءاملع نم لالضلا

 لالضلا ءاملع ضعب ماق ةيبرعلا دالبلا يف ةيكارتشالا ترهظ امل كلذ

 ؛ةلالد اهيف سيل لب «ةلالدلا ةديعب ثيداحأو تايآب اهيلع لالدتسالاب

 . هللا ريغ ىلإ اوعد ءالؤهف

 ءةوعدلا كرتيو «سأيي الف ؛هنم نيّراف سانلا ىأر مث هللا ىلإ اعد نمو

 كب هللا يدهي نأل ؛هللاوف ؛كلسر ىلع ذفنا» : يلعل لاق ةي لوسرلا نإف

 نم دحاو لجر ءادتها نأ : ينعي ؛''”(معنلا رمح نم كل ريخ اًدحاو الجر

 نكيلف ؛ْبَجي ملو هللا ىلإ اعد اذإف «معنلا رمح نم كل ريخ دوهيلا لئابق

 ؛اذهل بضغي ناك اذإف ءْبَجُي مل هنأل ال «عبّتُي مل قحلا نأ لجأ نم هبضغ

 ؛دحأ بجتسي مل اذإو «ىفك ؛دحاو باجتسا اذإف «هللا ىلإ وعدي هنأ هانعمف

 . "”«دحأ هعم سيلو يبنلاو» : ثيدحلا يفو ءاًضيأ هتمذ أربأ دقف

 نيبتي نأ لطابلا نم ريذحتلاو قحلا ىلإ ةوعدلا نم يفكي هنإ مث
 ٌرقأو «قحلا نايب نع اوتكس اذإ سانلا َّنأل ؛لطاب اذهو قح اذه َّنأ سانلل

 .اًقح لطابلاو ءالطاب قحلا بلقني ؛نمزلا لوط عم لطابلا

 .(۱۳۸ص) يتأي 000(

 .(١1؟ص) هجيرخت قبس (۲)



 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ءاعدلا باب ۳۰

Sesneusanseeeseansnsananeranonoveeceneneneseaneneninecaranenanoreoceoatevoecssnanenecaronanar 

 ضالخإلا ةوعدلا هذه تنمضتف ؛ملع :يأ :4ٍةَريِصَب لَ :هلوق
 سیلو «ملعلا مدع وأ «صالخإلا مدع ةوعدلا دسفي ام رثكأ ّنأل . ؛ملعلاو

 را ب لع :هلوق يف ملعلاب دوصقملا
 ىلإ لصوملا.ليبسلاب ملعلاو مرعدملا لاحب ملعلاو «عرشلاب ملعلا
 لاحب اًريصبو «عرشلا مكحب اًريصب نوكيف ..ةمكحلا وهو ءدوصقملا
 2 ئبنلا لاق اذهلو «ةوعدلا قيقحتل ةلصوملا قيرطلاب اًريصبو ءوعدملا
 , «باتک لهأ اوف يتأت كّنإ» :ذاعمل

 نا ؛يعرشلا مكحلاب ملعلا نم اهلك تسيل هذه

 ملع هدنع اذهو «ةّدشلاب ةوعدلل لباق اذهو «نيّللاب ةوعدلل لباق 58
 كلذكو «يعرشلا مكحلاب ملعلا ىلع دئاز رمأ تاهبشلاب ينلباقي نأ نكمي
 ؛عيجشتلاو اذكب بيغرتلاك نيوعدملا بلجت يتلا قرطلاب ملعلا

 ىطعأ 4 يبنلاف لا وأ «هبلس هلف .؛اليتق لتق نم» : يب هلوقك
 ؛ةمكحلا نم هلك اذهف . "ريعب ةئم ىلإ نينح ةوزغ يف مهبولق ةفلؤملا

 ةقيرط:هتقيرط تسيلو ءاًدومحم سيلو :ةوعدلل حلصي ال لهاجلاف
 ١ "افي اميركا عقر لم لالا كك لوسرلا

 ا / «نميلا ىلإ ذاعمو ىسوم يبأ ثعب باب «يزاغملا ٍباتك) يراخبلا :هاور )١(
 ٠١/١(. «نيتداهشلا ىلإ ءاعدلا باب ءناميإلا باتك) ملسمو

 تا يبنلا ءاعد يف ءاج ام باب ءديحوتلا باتك) يراخبلا :اهاور «اودحويلف» : ةياورو .

(TVA ! 

 7 «ابلس لف ؛ةنيب هيلع هل ًآليتق لتق نم» :لاق ب يبنلا نأ ؛ةداتق يبأ ثيدح نم 65)
 /؟ 4. . .مكتبجعأ ذإ نيئح مويول :ىلاعت هللا لوق باب يزاغملا باتك) يراخبلا

«(otليتقلا بلس لتاقلا قاقحتسا باب ؛داهجلا باتك) ملسمو  » < OOTY 

 :اقاوملا يطمي الآ ينل ناك ام باب «سمخلا باتك) يراخبلا :هاور ءسنأ ثيدح نم (۳)
 )10۹ مقر « ةفلؤملا ءاطعإ باب «ةاكزلا باتك) ملسمو ا مقر



 ۴۱ هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ءاعدلا باب

0 

 امل قي هللا َلوُسَر أ ؛اَمُهْنَع هللا َيِضَر ٍساّبَع نا نَعو
 Saa ؛ نَمَيلا ىَلِإ اًداَعُم َتَعَب

 :نييأر اهيف اوركذ :4ّيَمَبَتأ نمو انأ» :هلوق
 ةفوطعم «ينعبتا نموا ««ةريصب ىلع» اهربخو «أدتبم «انأ» :لوألا

 يتوعدو يتدابع يف :يأ ؛ةريصب ىلع ينعبتا نمو انآ :يأ ؛«انأ» ىلع

 انأ وعدأ :يأ ؛«وعدآ» :هلوق يف رتتسملا ريمضلل ديكوت «انأ» : يناثلا

 وعديو هللا ىلإ وعدأ يليبس هذه لق : يأ ؛اضيأ وعدي ينعبتا نمو هللا ىلإ

 .ةريصب ىلع انالكو «ينعبّنا نم

 ريغ ىلع وعدأ نوكأ نأ هللا ناحبسو :يأ : لأ َنَحْيْمَو» :هلوق

 ! ةريصب

n 

 . حبسأ هريدقت فوذحم هلماع قلطم لوعفم :«ناحبس» بارعإو

 ؛ديكوت ىنعملا يف اهلبق امم اهلحم : 4َنِكرْتُمْلا َّنِم اأ امو :هلوق

 . كرشلا يفن ةن هانعم ديحوتلا َّنأل

 ا ان #%

 هثعبو «هلسرأ :يأ :«اًداعم ثعب» :(سابع نبا لوق :يأ) :هلوق

 نم رشع ةنس لوألا عيبر يف هثعبو «يعادلاو مكاحلاو مّلعملا ةفص ىلع

 هللا يضر يرعشألا ىسوم ابأو وه هثعبو ءروهشملا وه اذهو «ةرجهلا

 امو ندع ىلإ ىسوم ابأو ءاهلوح امو ءاعنص ىلإ اًذاعم ثعب ءامهنع
 ءارْسعُت الو ارّسيو ءاقرتفت الو اعواطتو اعمتجا نأ :امهرمأو ءاهلوح

 : رفت الو ارشبو

 )١( «نميلا ىلإ ذاعمو ىسوم يبأ ثعب باب «يزاغملا باتك) يراخبلا :هاور */ ٠١١(.



 هللا لإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ءاعدلا باب ۱۳۲

 مر اَم وأ ْنُكَيْلُف ؛باتكلا لأ ن ْنَم اًمْوَق يت أ كّنِإ» :هل َلاَق

 E ASS A a هَل

 :«ول» و «دوجول دوجو فرح يهو «ةيطرش اهبارعإ :«امل» :هلوق
 ا ش .دوجول عانتما فرح :«الول» و «عانتمال عانتما فرح

 اًدهو ٠«هل اًدشرم كلذ لاق :«باتكلا لهأ نم اًموق يتأت كنِإ» :هلوق
 هلف ؛مهلاوحأ نم هملعي امو 2 لاوحأب هل هتفرعم ىلع ليلد

 : :ناقيرط

 .يحولا - ١

 00 . ةبرجتلاو ملعلا -

 نوكيف ؛ليجنإلاو ةاروتلا :باتكلاب دارملاو «ةينايب :«نم» :هلوق
 كلذ يف نميلا لهأ رثكأ مهو ء«ىراصنلاو دوهيلا باتكلا لهأب دارملا
 اذهلو «ىراصنلاو دوهيلا رثكألا نكل ؛نوكرشم نميلا يف ناك نإو «تقولا

 :نيرمأل ؛كلذب هك يبنلا هربخأو .رثكألا دمتعا

 . وعدي نم لاوحأب اًريصب: نوكي نأ :لوألا

 .ملع مهدنعو «باتك لهأ مهنأل ؛ مهل اًدعتسمأ نوكي نأ : ىناثلا

 و ا ماللاو «ةفطاع وأ فانئتسالل ءافلا.: «نکیلف» :هلوق

 ربخ «لوأ» ينعي ؛ «سكعلا ليقو «اةداهش اهربخو «نكي مسا : :«لوأ»

 ام لوأ نأ نّيبي نأ ديري هنأ رهاظلاو .اًرخؤم نكي مسا «ةداهشا و مدقم
 مسا هنأ ىلع اًعوفرم «لوألا نوكي ؛كلذك ناك اذإو «ةداهشلا يه نوكي

 .هللا الإ هل ال نأ ةداهش هيلإ مهؤعدت ام لوأ : يأ ؛ نكي

 یک تا 3 :ىلاعت لاق «ملعلا نم انه ةداهشلا : : (ةداهش» :هلوق



 ۳ هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ءاعدلا باب

 ْمُه نلف هللا اوُدَحَوُي ْنأ ىلإ : ٍةياَوِر يِفَو) ُهَّللا الإ ةلإ ال نَا

 ؛ناسللاب قطنلاو ملعلا انه ةداهشلاف ؛[١۸ : فرخزلا] 4َنوُمَلْمَي مهو يَحْلِ

 لب «رابخإلا درجم هيف يفكي ال ماقملا اذهو «ملع نع ربخم دهاشلا نال

 . دايقنا : يأ ؛ناعذإو رارقإو لوبقو رابخإو ملع نم دب ال

 لاق دقف ءهللا الإ هلِإ ال نأ دهشأ : هناسلب لقي ملو «هبلقب دقتعا ولف
 قطني ىتح عامجإلاب ملسمب سيل هنإ : هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش

 دب الف «قطنلل نمضتم رابخإلاو «رابخإلا ىلع لدت دهشأ ةملك َّنأل ؛اهب
 ؛قظني ىح هللا دنع ةعقتت الو «ئرجت ال طقف ةيتلاق 4 قطنلا نع
 هلإ ال نأ دقتعا :لقي ملو ««لق» :بلاط يبأ همعل لاق ب يبنلاو
 . هللا الإ

 ینعمب لاعف وهف ؛هولأم ىنعمب هلإف ؛دوبعم ال : يأ : «هلإ ال» :هلوق

 ىنعم نوكي هيلعو «لعاف مسا وهف ؛هلآ ىنعمب هلإ : نيملكتملا دنعو لوف

 ؛ ىنعملا اذهب ليق ولو لطاب اذهو «عارتخالا ىلع رداق ال : يأ ؛هلإ ال

 : ىلاعت لاق «هب نورقي مهنأل نيدحوم هك يبنلا مهلتاق نيذلا نوكرشملا ناكل

 نولو :ىلاعت لاقو ۸۷ : فرخزلا] ةر مه دم لاس نيلو#
 .[۳۸ : رمزلا] 4آ تلت َصَرألاَو ٍتومَسلا نح نت مُهَتْلأَ

 نودبعي نوكرشملاو «هللا الإ دوبعم ال :لاقي فيك :ليق نإف
 ! ؟مهمانصأ

 اهتيهولأف ؛ةهلآ اهوّمس نإو مهف ؛قح ريغب اهنودبعي مهّنأب :بيجأ
 هللا ىلإ اوؤجل ؛رضلا مهسم اذإ كلذلو «قحب تادوبعم تسيلو «ةلطاب

 . 07017 ص) يتأي 0(

 .(٤٦ص) :رظنا (۲)



 اهلل الإ هلإ ال“ نأ ةداهش ىلإ ءاعدلا باب : 00

 يف ِتاَوَلَص َسْمَح ْمهيَلَع ضر هللا نأ مقنيفأت ؛َكِلْذِل ٌكوُعاَطَأ
 ٍضَرَتْفا هللا َّنَأ مهنيا ؛َكِلْذِل كوُعاطأ ْمُه نإ َقْلْبَلَو مي لک

 مه نف «مهباَرَقف ىَلَع ُهَرْثَف مهئانغأ نم خؤ ةَقَدَص ْمِهِيَلَع

 هلل ب َةَوْعَد ِقّناَو ْمِهِلاَوْمأ مِ ِئاَرَكَو كات ؛َكِلْذِل َكوُعاَطَأ

 . 3 7ةاجرخأ .(ٌباَجِح هللا ُنِيَبَو اهَتيَپ سيا

 ١ كيسا ونفوس كلل

 127 1 00 ةياَدلا َنيِطْعَأل» : ريخ موي لاق هِي هللا لوس

 مهف .ةهلآ ىمست نأ قحتست ال اذه كك ا ا «ىلاعت

 :؛طقف هللا ىلإ مهبّرقت نأ لجأل الإ اهنودبعي ال مهأب نوفرتعيو اهنودبعي
 :لسرلا لوق يف لاكشإ انيلع دري ال ريدقتلا اذهبو 0 ةليسو اهولعجف

 هذه نال ۹ : فارعألا] ع لإ نم مک ام ( اودع : مهموقل

TTناس 2 هللا وه اًقح دوبعملا هلإلا لب «دبعُت  

 | .- ىلاعتو
 هل اهتابثإو هلا ريغل ةيهولألا يفن «هللا الإ هلإ ال» :هلوق يفو

 0 .رضحلا قيرطب تءاج اذهلو

 ان مت +#

 مسقلا :تادكوُم ثالثب ةدّكّوُم ةلمج هذه : ٌنيطعأل» :هلوق

 0 . ٌنيطعأل هللاو :ريدقتلاو ؛نونلاو «ماللاو «ردقملا

 ريمأ هذختي ام وهو «ىرُي هلال ؛ةيار يّمّسو ,مّلَعلا : «ةيارلا» :هلوق

 .هناكم ىلع ةمالعلل شيجلا

 ! )۱۳۰ص ) هجيرخت مدقت (۱)



 نيا هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ءاعدلا باب

 ىلع هللا حف ؛ ُهُلوُسَرَو هللا ُهُْبِحُيَو ُهَلوُسَرَو هللا ُبِحُب الُجَر اَذَع
 ؛اوخبصأ اّمَلَف ءاَهاَطْعُي مهيأ ا

 . اًَهاَطْعُي ن وجر مهلك لَ هللا لوسَر ىلع اودع

 ؛هلك يول وأ فالعأ يوُلام :ليقو «ةيارلا هنإ :ليق ؛ءاوللاو
 وأ ةذاعأ ام[ ىوطت ءاوللاو < رت آل ةلولقم هالا نأ امم قرفلا رک
 .اًمَلَع ىمسُي اذهلو «ةلالدلا امهنم دوصقملاو «هلك

 .هلبق ام هب داري سمألاو «مويلا دعب ام هب دارُي :«اًدغ» :هلوق

 دقو «كموي هيلي يذلا سمألاب دارُيو «كموي يلي ام دغلاب داري هنأ لصألاو

 4«ِدَمِإ تمّ ام لقب رظَنْلَر# :ىلاعت لاق «كلذ ءارو ام دغلاب دارُي
 ءارو ام هب دازُي دق سمألاب كلذكو .ةمايقلا موي :يأ ؛[18 :رشحلا]
 .كموي هيلي يذلا مويلا ءارو ام :يأ ؛كلذ

 هلل ةبحملا تبثأ :«هلوسرو هللا هبحيو ءهلوسرو هللا بحي» :هلوق

 «ليطعتلا لهأ اذه ركنأ دقو ءّبَحُيو بحي ىلاعت هللا نأ يأ «نيبناجلا نم

 ةبحمب دارملاو «هتباثإ ةدارإ وأ هتباثإ دبعلل هللا ةبحمب دارملا :اولاقو
 عامجإل فلاخم هرهاظ نع مالكلل فيرحت اذهو «هباوث ةبحم هلل دبعلا

 ىلاعت هللا ةبحمو «مهدعب نم ىدهلا ةمئأو نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسلا
 نوكي هللا تافص نم ءيش لكو «ةيلعفلا هتافص نم يهو «ةقيقح هل ةتباث
 درا نفور لق e هيجل وب ANE تمانل
 .بابسألا نم ببسل تقو يف هبحيو تقو يف اًناسنإ

 ةراشب كلذ يفو هيدي ىلع ربيخ هللا حتفي : يأ : اهيدي ىلع» :هلوق

 . رصنلاب
 .تاب ربخ نوكودي ةلمجو «نوضوخي : يأ :«نوكودي» :هلوق
 «نيركبم ةوُدَّعلا يف هيلإ اوبهذ :يأ :؛هللا لوسر ىلع اودغ» :هلوق

 .هلوسرو هللا ةبحم لانيل اهاطعُي نأ وجري مهلك



 هللا أل هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ءاغدلا باب ۰ ۱۳۹

 ..ِيَْيَع يکي وُه ليقف .«؟بلاط يبا نب ْيِلَع نبأ : َلاَقَ
 ملا ناگ ارب هَل اَعَدَو هيَ يِف قصف ءوب ي يبا هَل اوُنَسْرَأَف

 لنت ىح ٌكِلِسِر ىّلَع دفنا :َلاَقَف هيلا هاَطْعأ جَو هب نكي

 . يم لوسرلا :لئاقلا :«؟يلع نيأ : لاقف» :هلوق

 ؛هلا ىلإ يكتشي هنكلو ايي كا سوك :هلوق
 ۰ . ةضيرم هينيع َّنأل

 : هلوق نأ ؟هينيع ىلع مع دق نع هللا يضر هلا : e :هلوق

 : ١ ١ .داقي : يأ ؛؛هب يتآ»

 الو ٌةرمخ رثأ امهب سيل :يأ :«عجو هب نكي مل نأك» :هلوقو

 ْ ش ش .اهريغ

 قدنضو هتردق ىلع ةلادلا هللا تايآ نم اذه :«أربن» :هلوق

 :هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ بقابم نم اذهو ایک 0

 هل هك ىبنلا صيصختل ؛هلوسرو هللا هنو «هلوسرو هللا بحي هلأ :

OT 

 : يأ ؛ةقانلا لْسر نم ذوخأم «كلهم يأ :«كلسر ىلع ذفنا» :هلوق

 . ؛ريطخ ماقملا نأ ؛اًئيوه ايوه شما : ىنعملاو ءاًئيشف اًئيش بلحي اهبيلح

 .ردغ لهأ دوو «نيمك نم ىشخي هال

 .«مهلوح امو مهنم برقي ام : يأ :(مهتحاسب لزنت ىتح» :هلوق



 نفي هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ءاعدلا باب

 هللا ْقَح ْنِم مهِيَلَع بجي اب مُمْرِبْخَأَو «مالشإلا ىلإ مُهَعْذا مَ

 ْنِم كَل ريح اًدحاَو الُجَر كب ُهّللا يِدْهَي ْنأل «هّللاَوَف ءهيِف ىَلاَعَت

 اذهو .«نيرذنملا حابص ءاسف موق ةحاسب انلزن اذإ انإ) :لوقي ةي يبنلاو

 ىلع انك اذإ امأ «هباحصأو ةا لوسرلا هيلع يذلا فصولا ىلع انك اذإ

 اوموقي نأ نكمملا نمف ؛مهناضحأ ىف انلزن ول اننإف ءةيموقلا فصو

 . لفسألا يف نوكنو

 : يأ ؛«مالسإلا ىلإ» ءربيخ لهأ :يأ :امهعدا مث» :هلوق

 ىلإ ةوعدلا يفكت الف :يأ :«مهيلع بجي امب مهربخأو» :هلوق

 .اومزتليو هب اوعنتقي ىتح هيف مهيلع بجي امب مهربخي لب ءطقف مالسإلا

 .ذاعم ثعب ثيدح يف يذلا بيترتلا ىلع نكل

 نم مهيلع بجي امب مهربخي له :اهيف ناسنإلا ددرتي ةلأسملا هذهو

 ثيدح رهاظ ىلإ انرظن اذإف ؟هدعب وأ اوملسي نأ لبق مالسإلا يف هللا قح

 اذإو «مالسإلل هوعدت نأ ىلؤألا :لوقن اننإف ؛اذه لهس ثيدحو ذاعم

 نع نوملسي ال مهنأو ءنآلا سانلا عقاو ىلإ انرظن اذإو . .هربخت ملسأ

 بجي امب ًالوأ نورّبخُي :انلق ؛ عجري امبر هتربخأ اذإو ءملسي دقف ؛ عانتقا

 بجي امب مهرابخإ دعب مالسإلا نع اودتري الثل ؛هيف هللا تح نم مهيلع

 هذه كرت :لاقي نأ لمتحيو .نودترم مهنأل مهلتق بجي ذئنيحو «مهيلع

 .اذه وأ اذه ميدقت نم ةحلصملا هيضتقت امو عقاولل ةلأسملا

 حتفب نأو ءمسقلا باوج يف ةعقاو ماللا : هللا يدهي نأل» :هلوق

 ء(۳۹/۱ .ذخفلا يف ركذي ام باب «ةالصلا باتك) يراخبلا :هاور «سنأ ثيدح نم )١(

 .(119 /۳ ءربيخ ةوزغ باب ءداهجلا باتك) ملسمو



 :هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ءاعدلا باب ! ۱۳۸

 .نوُصوُخَي : يأ ؛(َنوُكوُدَي) . "معلا رفح 2

 ' :ٌلئاسَم هيف ©

 ب هل وشو عا نم لير هللا ىلإ ةا نأ: : ىلوألا

 اهريظنو 'ءربخ :«ريخ» و «أدتبم ردصملاب لوؤم يدهيو «ةيردصم ةزمهلا
 ۱۸٤[. ١ :ةرقبلا] 4 ْمُكَل ريح اوُموُصت ناو : یلاعت هلوق

 چ او «رمحأ عمج : : ميملا نيكستب نيكستب ب :«معئلا رمح : :هلوق

 .لوألا دارملاو ءرامح

 0 دنع ةبوغرم' اهّنأل اهركذو «ءارمحلا لبإلا يه : معنلا رمحو

 ١ . مهدنع لبإلا نم نوكي ام سفنأو نسحأ يهو

 يدهي يذلا نال ؛يدهت نأل :لقي ملو .«كب هللا :يدهي نأل» :هلوقو
 0 .ةلالدلاو قيفوتلا ةياده انهب ةيادهلاب دارملاو .هللا وه

 ' ةةياده لك مسي وأ ةمالشإلا ىلإ رقكلا نم ااا ةارملا عز
 : ةنيرقلا نإ :لوقن لهو «مالسإلا ىلإ مهوعدي موق ىلإ هجوم وه :لوقن
 ؛ ةيعرف ةلأسم يف لجر هيدي ىلع ىدتها نم ّنأو ‹صيصختلا يضتقت ةيلاحلا

ah ESاع  

 . ملعأ هللاو «مالسإلا ىلإ مهوعدي راّمك موق ىلإ

 هن د %

 ۰ : لئاسم هيف

 :ةال هللا لوسر عبتا نم قيرط هللا ىلإ ةوعدلا نأ :ىلوألا ©
 ١( لئاضف باتك) ملسمو :(14/“ ءزبيخ ةوزغ باب :يزاغملا باتك) يراخبلا :هاور ٠

1 (NAVY f يلع لئاضف نم باب ؛ ةباحصلا» 



 ۳۹ هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ءاعدلا باب

 اَعَد ْوَل سائلا َنِم اًريِثَك َّنأل ؛صالخإلا ىَلَع ُهيِبْنَتلا : ةيناثلا

 .ِهِسْفَن ىلإ وُعْدَي وهف ءٌقَحلا ىلإ
 . ضئاَرَفلا َّنِم ةَريِصَبلا ذأ : ةثلاثلا

 ِنَع ىَلاَعَت هلل اًهيِزَت ُهنْوَك ٍديِحْوَتلا نس ٍلِئألَد ْنِم : ةعبارلا

 لا

 ِنَمَو انآ َةَريِصَب لع هلآ ىلإ اًرعْدَأ لیس وذم لف :ىلاعت هلوق نم ذخؤتو
 ةوعدلا نإ :لاقي نأ ةيآلا ةقباطم يف غلبألاو كلذ نم لمشألاو . يبا

 . مهعابتأو لسرلا قيرط هللا ىلإ

 هللا ىلإ وعدأ» :هلوق نم ذخؤتو :صالخإلا ىلع هيبنتلا : ةيناثلا ©

 ؛«هسفن ىلإ وعدي وهف ؛قحلا ىلإ اعد ول سانلا نم اًريثك َنأل» :لاق اذهلو

 وعذي يذلاو «هللا نيد موقي نأ الإ ديري ال يذلا وه هللا ىلإ وعدي يذلاف

 . الطاب مأ ناك اًمح «لوبقملا وه هلوق نوكي نأ ديري يذلا وه هسفن ىلإ

 ًاًرَعدأ» :ىلاعت هلوق نم ذخؤتو :ضتئارفلا نم ةريصبلا نأ :ةثلاثلا ©

 ةيعادلل دب ال هّنأل ؛ضئارفلا نم ةريصبلا نوك هجوو .«ِةَريِصَب لع هللا لإ

 . ةضيرف كلڏب ملعلا نوكيف ؛ةضيرف ةوعدلاو «هيلإ وعدي امب ملعلا نم

 :ةبسملا نع هلل اهيزنت هلوك ديحوتلا نعت لئالد نم :ةعبارلا ©

 هللا ناحبسف ؛4َنيِكِرْتُمْلا نم أَن امو هلأ نیس ا :ىلاعت هلوق نم ذخؤتو

 . هلامكل دحاو هنأ ىلع ليلد

 ليثمت ذإ ؛قولخملل قلاخلا ةلثامم نعو :يأ ؛ةّبسملا نع ىنعمو

 .اًصقان هلعجي صقانلاب لماكلا

 :رعاشلا لاق

 اصعلا نم ىضمأ فيسلا نإ ليق اذإ هردق صقني فيسلا نأ رت ملأ



 هلا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ءاعدلا باب ش ١

 '.هّلل َدْبَسَم ئوك ِكْرّشلا حف ْنِم أ :ةسماخلا

 .؛ٌنيِكِرشملا نع مِلْسَملا ُداَعْبِإ قم نم ضو :ةسداسلا

 ظ 00 . كِرْشُي ْمَل لَو ءمُهْنِم َريِصَي القل
 . ٍبِجاَو لوا ٍديِحْوّتلا لوك :ةعباسلا

 .ٍةالّصلا ىَّبَح ءِءْيَش لك لبق هب دبي هلأ : ةنماثلا

 آل ن ٍةداَهَش ىَنْعَم :همّللا اوُدُحَوُي نأ : ىَنْعَم أ :ةعساتلا >>
 م .ء ١ .ُهّللا الإ َهلِإ

 :هلوق نم ذخؤتو :هلل ةّبسم هنوك كرشلا حبق نم نأ :ةسماخلا ©
 00 . لا نحبْسَو# : هلوق دعب 4َنيِكِرَتمْل ّنِم ْأنَأ او : ىلاعت

 الل ؛نيكرشملا نع ملسملا داعبإ :- اهمهأ نم يهو :ةسداسلا ©
 ملو «4َنيِكِرْتمْل نم أنآ امو :ىلاعت هلوقل :كرشي مل ولو «مهنم ريصي
 ! يف وهف ؛اًكرشم نكي مل ولو «مهنيب ناك اذإ هّنأل ؛«كرشم انأ امو» :لقي
 هَل دجسم ممل اوُدُجْسَأ# :ةكئالملل هللا لاق امل اذهلو «مهنم هرهاظ
 00 ش ٠ .مهلو هل باطخلا هجوت ٤ :ةرقبلا] *سيلبإ

 ' نكيلف» :ِِلك هلوق نم ذخؤت :بجاو لوأ ديحوتلا نوك :ةعباسلا © ٠
 'نأ» :ةياور يفو :!هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :هيلإ مهوعدت ام لوأ
 نأ باوصلا نكل ءرظنلا بجاو لوأ :ءاملعلا نضعب لاقو . «هّللأ اودحوي

 .ةرطفلا اهيلع تلد قلاخلا ةفرعم ّنألا ؛ديحوتلا وه بجاو لوأ

 ا مهعدا» .: هلع هلوق نم ذخؤت :ءىش لك لبق هب ادبي نأ :ةنماثلا ©

 . هيف ىلاعت هللا قح نم مهيلع بجي امب مهربخأو «مالسإلا ىلإ

 ا : هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىنعم هللا اودٌحوي نأ ىنعم َّنأ :ةعساتلا ©



 لل هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ءاعدلا باب

 ال َوُهَو باتكلا لْهَأ ْنِم ُنوُكَي ْدَق َناَسْنإلا نأ :ةرشاعلا

 ۰ .اَهب ُلَمَْي الَو اهُفِرْعيْوأ ءاهئرَي
 . جيِرْدّتلاِب ميِلْعَتلا ىَلَع هيبتا :ةرشع ةيداحلا

 ۰ . هالا ْمَهَألاِب ُةَءاَدَبلا :ةرشع ةيناثلا

 .ةاكَرلا ٌفِرْضَم :ةرشع ةثلاثلا

 . مّلَعَتُملا نَع َةَهْبُشلا مِلاَعلا ُفْشَك :ةرشع ةعبارلا

 هلا لنآ ةه لوقت" ارز ىف ركع ع ياهلا ت وع دكر
 .؛هللا اودحوي نأ» :هلوقب ربع ةياور ىفو ««هللا الإ

 وأ اهفرعي ال وهو باتكلا لهأ نم نوكي دق ناسنإلا َّنأ :ةرشاعلا ©

 ال نأ ةداهش «اهفرعي وأ ءاهفرعي ال» :هلوقب هدارمو :اهب لمعي الو اهفرعي

 هلإ ال نأ ةداهش هيلإ مهوعدت ام لوأ نكيلف» :هلوق نم ذخؤتو «هللا الإ هلإ

 ىلإ اوجاتحا ام اهب نولمعيو هللا الإ هلإ ال نوفرعي اوناك ول ذإ ؛«هللا الإ

 .اهيلإ ةوعدلا

 دم هلوق نم ذخؤت : جيردتلاب ميلعتلا ىلع هيبنتلا :ةرشع ةيداحلا ©

 مهملعأف ؛كلذل كوعاطأ مه نإف هللا اودحوي نأ ىلإ مهعدا» :ذاعمل

 .ثيدحلا خلإ «. . .مهيلع ضرتفا هللا نأ

 اًذاعم ءب هرمأ نم ذخؤت :مهألاف مهألاب ةءادبلا :ةرشع ةيناثلا ©

 .ةاكزلا مث «ةالصلا مث «ءالوأ هيلإ وعديل ديحوتلاب

 ىلع درتف» :هلوق نم ذخؤت :ةاكزلا فرصم :ةرشع ةئلاثلا ©

 ١ . ؟مهئارقف

 ةهبشلاب دارملا :ملعتملا نع ةهبشلا ملاعلا فشك :ةرشع ةعبارلا ©



 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ءاعدلا باب ٠ لق

 .ٍلاَوْمَألا مِئاَرك نع ُىّْهَّنلا :ةرشع ةسماخلا

 . موُلُظَملا ٍةَوْعَد ُءاََلا :ةرشع ةسداسلا

 . بحث ال اهنا ُراَبْحإلا :ةرشع ةعباسلا
 َنيِلَسْوُملا ِدْيَس ىَلَع ىَرَج ام ٍديِح ديلا ةَلِدَأ نم :ةرشع ةنماثلا

 . ءاَيَولاَو عوجلار ةَّقَسَملا نم ِءاَيِلْوألا ِتاَداَسَو

 ضرتفا هللا .َّنإ» :هلوق نم لخؤت . لهج هدنع نوكي | يأ ؛ملعلا ةهبش :انه

 .«مهئارقف ىلع درتف مهئاينغأ نم ذخؤت ةقدص مهيلع

 :ءارقفلا اهفرصم ناو «ءايغالا نم دخوت ةقدصلا هذه نأ نشف

 :هلوق نم ذخؤت :لاومألا مئارك نع يهنلا :ةرشع ةسماخلا ©
 .يهنلا مزلتسي ريذحتلاو «ريذحتلا ديفت كايإ ذإ ؛؟مهلاومأ مئاركو كايإف»

 قتاو) :هلوق نم ذحؤت :مولظملا ةوعد ءاقتا :ةرشع ةسداسلا ©

 . a | ةوعد

 ا بيغرتلا نرقف ؛«باجح هلا ا

 قتا» : :هلوقل ؟اًبيهرت ناك نإ اهرجزيو م «ابيغرت ناك نإ سفنلا ثحي

 هللا نيبو اهتيب سيل :ليق اذإ نكل «ي يقتت ال دق سفنلاف ؟؛مولظملا ةوعد
 5 . كلذ نم ترفنو تفاخ ؛ باجح

 نيلسزملا ديس ىلع ىرج ام ديحوتلا ةلدأ نم :ةرشع ةنماثلا © |
 فلؤملا نأ رهاظلاو :ءابولاو عوجلاو ةقشملا نم ءايلوألا تاداسو

 للك يبنلا دهع يف اهيف عقو ذإ ؛ربيخ ةصق ىلإ ةراشإلا ديري هللا همحر'



 ١ هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ءاعدلا باب

 ْنِم ْمَلَع :خلإ «. . .ّةَياَرلا ٌنَيِطَْأل» : هلْ :ةرشع ةعساتلا 0

 .ةّوُبملا مالغأ

 ENE نو هوو E ورغملا

 .ُهْنَع هللا َيِضَر يلع ُةَليِضَف :نورشعلاو ةيداحلا

 َهَلْيْللا كلِ ْمِهَكْوَد يف ِةَباَحَّصلا لصق : نورشعلاو ةيناثلا

 .حْنملا ٍةَراَشب ْنَع ْمِهِلْعْشَو

 عقو ام وهف ؛ءابولا اّمأو «موثلاو ريمحلا اولكأ مهنإ ىتح < «ميظع عوج

 نم كلذ نوك هجوو .ةرهاظف ؛ةقشملا امأو ءهنع هللا يضر يلع دهع يف

 صالخإ ىلع لدي رومألا هذه لثم يف لمحتلاو ربصلا نأ :ديحوتلا ةلدأ

 .ءالبلا ىلع ربص كلذلو «هللا هدصق نأو هديحوت يف ناسنإلا

 َّنأل :ةوبنلا مالعأ نم ملع «ةيارلا نيطعأل» :هلوق :ةرشع ةعساتلا ©

 يف قصب هّنأل :اًضيأ اهمالعأ نم ملع هينيع يف هلفت :نورشعلا ©

 .عجو هب نكي مل نأك أربف ؛ هينيع

 : هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ب يلع ةليضف :نورشعلاو ةيداحلا ©

 .هلوسرو هللا هبحيو «هلوسرو هللا بحي هنأل ؛رهاظ اذهو

 مهلغشو ةليللا كلت مهكود يف ةباحصلا لضف :نورشعلاو ةيناثلا ©

 ةوزغ باب «يزاغملا باتك) يراخبلا :هاور .عوكألا نب ةملس ثيدح نم رمحلا موحل لكأ )١(

 .(47١ا//7* ءربیخ ةوزغ باب ؛داهجلا باتك) ملسمو ۱۳١(«‹ /۳ رييح

 رمع نبا ثيدح نم (۱۳۸/۳ «نيقباسلا بابلاو باتكلا) يف يراخبلا :هاور موثلا لكأو

 .امهنع هللا يضر



 هللا الإ :هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ءاعدلا باب 4٤ ١

 ال ع َعْسَي ْنَمِل اهِلوصْحِل ِرَدَقلاب ُناَميِإلا :نورشعلاو ةئلاثلا

 . ىَعَس ْنّمَع اَهِعْنَمَو
 .«(كِلْسِر ىَلَع» : ِهِلْوَق يف بألا :نورشعلاو ةعبارلا

 . لاقل َلْبَق مالشإلا ىَلِإ ٌةَوْعَّذلا :نورشعلاو ةسماخلا

 َكِلذ لب اوُعُد ْنَمِل ٌعوُرْشَم هئ :نورشعلاو ةسداسلا
 ش .اوُلِتوُقَو .

 اَمِب , مفرغ هلق ؛ٍةَمكِحلاب ٌةَوْعَّدلا :نورشعلاو ةعباسلا
 ا . (ْمهيَلَع ٠ بجي

 س ق مهسامتلاب حتفلا ةراشب نع اولغشنا مال : حتفلا ةراشب نع

 .هلوسرو هللا هبحبيو «هلوسرو هللا بحي

 000 ١ :نورشعلاو ةثلاثلا: ©
 مهلك «نيركبم هللا لوسر ىلع اودغ ةباحصلا َّنأل :ىعس نمع اهعنمو

 ل ل يي ٍ
 ا ْ . ةيارلا يطعأ كلذ عمو

 هنأ :ههجوو :«كلسر ىلع» :هلوق يف بدألا :نورشعلاو ةعبارلا © ١
 ْ . عرستلا مدعو لهمتلاب هرمأ

 :هلوقل ا ىلإ ةوعدلا :نورشعلاو ةسماخلا ©
 . «مالسإلا ىلإ مهعدا مث مهتحاسب لزنا»

 قلتو كلل لق وهذ نمل نزا :نورشعلاو ةسداسلا ©

 بجي امب مهربخأ» : هلوقل ؛ةمكحلاب ةوعدلا :نورشعلاو ةعباسلا ©

 ءًالوأ مالسإلاب هرمأت نأب كلذو «ةوعدلا متت نأ ةمكحلا نم ّنأل : : مهيلع



 5١ه هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ءاعدلا باب

 .مالسإلا يف هللا قب ةَفرْعَملا :نورشعلاو ةنماثلا

 .دجاَو ٌلُجَر هْيَدي ىَلَع ىَدَتْها نَّم ُباَوَت :نورشعلاو ةعساتلا

 . ايلا ىَلَع ٌفِلَحلا :نوثالثلا

 هلال ؛مالسإلاب هرمأت نأ يفكي الو «هّنلا قح نم هيلع بجي امب هربخت مث

 هدهاعت نم دب ال لب «هقبطي ال دقو هب هترمأ يذلا مالسإلا اذه قّبطي دق

 .رفكلا ىلإ عجري ال ىتح

 :هلوق نم ذخؤت : مالسإلا يف هللا قحب ةفرعملا :نورشعلاو ةنماثلا ©

 . هيف ىلاعت هللا قح نم مهيلع بجي امب مهربخأو»

 :دحاو لجر هيدي ىلع ىدتها نم باوث :نورشعلاو ةعساتلا ©

 : يأ ؛«معنلا رمح نم كل ريخ اًدحاو الجر كب هللا يدهي نأل» :هلوقل

 :مهضعب لاق امك ىنعملا سيلو ءايندلا يف نسحتسي ام لك نم كل ريخ

 .رمح معنب قدصتت نأ نم كل ريخ

 .٠ . .هللا يدهي نأل هللاوف» :هلوقل :ايتفلا ىلع فلحلا :نوثئالثلا ©

 نأ ىلع هثح يه ةدئافلاو «مسقتسُي مل وهو هيب يبنلا مسقأف ؛خلإ

 .هيلع ديكوتلاو هب هللا يدهي

 مهفي دق هّنأل ؛ةدئافو ةحلصمل لإ ايتفلا ىلع فلحلا يغبني ال نكلو

 .هدنع كشل الإ فلحي مل يتفملا نأ عماسلا

 دقو «هللاو يإ :هتباجإ يف لوقي اًنايحأ هللا همحر دمحأ مامإلاو

 :نآرقلا نم عضاوم ةثالث يف فلحلاب هلوسر هللا رمأ

f lS (2 ere 5 - 4رر ر نی َ 9  
 ىح ُمّنِإ تو ىإ ّقحأ كتو # :ىلاعت هلوق يف

 ٥۳[. :سنوي)



 هللا لإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ءاعدلا باب ش 6۹

 «نثمبل نو لب لف اوعي نأ لأ ارفک ییا مع ا ةلوق نفر
 .[۷ :نباغتلا]

  Eeقَرَو لب لف ةعاسلا اتات ال اورفک ندا َلاَ و .

 :أبس] 4ا 0[.
 ا ؛لاؤسل اًباوج وأ ءءادتبا ةحلصم ِمَسَقلا يف ناك اذإف

 ش .اًبولطم نوكي



 14۷ هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو ءديحوتلا ريسفت باب

 ورويدا اااه ومو مم ممم ممل

 ةرمثلا ُتَرَسَق :مهلوق نم ذوخأم «حاضيإلاو ٌفْشكلا :هانعم ريسفتلا
 ريسفت هنمو «هءارو ام حضتاف ؛ يبو ٌتْرَسُف :ناسنإلا لوق نمو ءاهرشق

 . ميركلا نآرقلا

 ىف دحاو هللا نأ داقتعا انه هب دارملاو «هفيرعت مدقت ديحوتلاو

 . هتيهولأ

 : يأ ؛ديحوتلا ىلع فوطعم :«هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو» :هلوقو
 .هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ريسفتو

 وه ةقيقح ديحوتلا َّنأل ؛نْيَفِدارتملا فطع باب نم انه فطعلاو

 . هللا الإ هّلِإ ال نأ ةداهش

 ةوعدلاو هلضفو ديحوتلا ىلع مالكلا قبس اّمَل هلال ؛مهم بابلا اذهو

 هل ٍبّْوُب يذلا ديحوتلا اذه وه ام نايب ىلإ تّبأرشا نآلا سفنلا نأك «هيلإ

 .(هيلإ ةوعدلاو ءهلضفو «هبوجو) باوبألا هذه

 سمخ فلؤملا ركذ دقو «ديحوتلا ريسفت وهو «بابلا اذهب باجُيف
0 

 .(١٠ص) :رظنا (۱)



 ؛ هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو ءديحوتلا ريسفت باب | 4۸

 ا

 غن لإ ترت ترغب لآ كه : ىلاعت ہللا دق
 ۰ .ةيآلا ا ہد أ ةر

 E أدتبم :ءالوأ ٠ 4دا : ىلاعت هلوق :ىلوألا ةيآلا ©

 i . .هنم لدب لوصوم مسا

 | ؛ًادتبملا ربخ :«ترؤثكتي» ةلمجو .لوصوملا اةلص :4تروُعَديل
 .ةليسولا مهبر ىلإ نوغتبي مهسفنأ مه ءالؤمل مهوعدي نيذلا ءالؤه : يأ

 يف هفس اذهف !؟نورقتفم نوجاتحم مهو مهنوعدت فيكف ؛برقأ مهيأ

 ورم نب دعك ترعب ¿«يعد نم لك ىلع قبطني اذهو «ةقيقحلا
 لدم e ا «ةكئالملاو

 1 .ةيالا

 5 ا سي شافوال

 . ىلإ نوغتبي نوعدي مهسفنأب مه مهّنأل ؛ناکم ىلإ ناكم نم هليوحت الو

 1 نيوعدملا ءالؤه لاح اًئيبم ىلاعت لاق دقو :فرقأ يبا ةليضولا مهبر

 أ أوممتم ال اً وعدن نإ ريجطَف نم تكسي ام 0

 ! شب ال الو مكس ورك ٍةَمايِقْلا موو کل ًاهباكتسا ام اوي ولو ف اعد
 : NEY ا

 ee ؛ةلأسم ءاعد : يأ (rt :هلوق

 ش : لوقي كو يبنلا وعدي نمكو ؛دئادشلا يف

 ملا تدل لراس نعم وم هب ذولأ نم يلام قلخلا مركأ اي

  'عوكرلاو ءرذنلاو «برقلاب مهل للذتي نمک تورك دقو

 .دوجسلاو

 )١( ةيآلا :ءارسإلا ةروس 0۷. :



 ۱4۹ هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو ءديحوتلا ريسفت باب

 3 ودب ام آرب یتا ءدِصْوَقَو هبال يال مه نإ لاق ذلو :ُهلْوَقَو

 .نوبلطي :( توغ » :هلوق

 ينعي ؛هللا ىلإ مهلصوي يذلا ءيشلا :يأ ؛4ةليِسَولأا» :هلوق

 هللا ىلإ برقأ مهيأ - ىلاعتو هناحبس - هللا ىلإ ةليسو نوكي ام نوبلطي

 .هباذع نوفاخيو هتمحر نوجري اًضيأ كلذكو

 هلإ ال نأ ةداهشو ديحوتلا ريسفت باب «بابلل ةيآلا ةبسانم هجو *
 . هللا الإ

 ؛اًدحأ هللا عم وعدي ال ثيحب «كرشلا نم ةءاربلا نمضتي ديحوتلا نأ

 مل ةكئالملاو ءايبنألا نوعدي نيذلا ءالؤهو ءالسرم اًيبن الو ءاّبرقم اكلم ال

 مه نم نوعدي مهنأ بجعلا نمو «هيف نوعقاو مه لب «كرشلا نم اؤربتي
 هللا نع نينغتسم ريغ مهف ؛ىلاعت هللا ىلإ مهبرقي ام ىلإ ةجاح يف

 !؟مهريغ نونغي فيكف ؛مهسفنأب

 هال مهر َلاَم ى :ىلاعت هلوق :ةثلاثلاو ةيناشلا ةيآلا ©

 .نيتيآلا € . . .ههِمْوَكَو

 وهو «ؤربتلا نم ةهبشم ةفص يهو «لاعف نزو ىلع : 4ب :هلوق
 «ينرطف يذلا الإ نودبعت اًمع يلختلا ةياغ ّلختم ىنّنِإ :يأ ؛يلخّتلا

 هيبأل هب اًئلعم كلذ لاقف هللا تاذ يف يوق مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإو
 0220 1 ا 5
 ررا وه هوباو .ةموفو

 )١( ةيآلا :فرخزلا ةروس 2.35 ۲۷.

 )۲( :رظنا )ص۹٤(.



 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو «ديحوتلا ريسفت باب ْ اه

 اي الالام ووو ممم مره ممم مرمر مدة مو ووو ممم

 نم هموق يف َّنأل ؛عوضخلاو لّثذتلا انه ةدابعلا : «ةرثلتت) :هلوق

 .بكاوكلاو رمقلاو سمّشلا دبعي نم مهنمو «مانصألا دبعي

 *ربا» : يفئلاف ؛تابثإلاو يفنلا نيب عمج : 4رط ىلا الإ :هلوق
 متي ال ديحوتلا نأ ىلع لدف ؛«ننَرَطَم ىلا الإ : ثابثإلاو «4يوُدْبَنَت امم

 تولا ركي نمف# هدحو هللاب ناميإلاو هللا ئوس اا الإ

 ءالؤبهو ( :ةرقبلا] 4 تولا ا َكَسْمتْسأ دف ولا وو

 يف لصالاو 4 نّرطَم ىلا ر :لاق هّنأل ؛هريغ نودي هللا نودبعي

 . مهنم أربت كلذ عمو «ليلدب الإ لاصتالا ءانثتسالا

 موصيو يف يلصي نم ةيمالسإلا نادلبلا ضعبإ يف دجوي اذكو

 راّمك مهف ؛نوعكريو اهل نودجسي روبقلا ىلإ نوبهذي كلذ عمو «جحيو

 ىلع نوكي ام رطخأ نم اذهو «لمع يأ مهنم لبقي الو «نیدُخوم ريغ
 اذهو ؛ءيشب سيل مهدنع هللا ىوس امب رفكلا َّنأل ؛ةيمالسإلا بوعشلا

 ءةملاع نم الإ ذخأي ال يماعلا َّنأل ؛مهئاملع نم طيرفتو ءمهنم لهج
 ْ .ةلم ملاع ال ةلود ملاع للاب لا سانلا ضعب نكل

 هللا الإ لقي ملو 4م كل الإ : و ميهاربإ لوق يفو
 ': ناتدئاف

 درفنم هنأ امك هلال ؛ةدابعلاب هللا دارفإ ةلع ىلإ ةراشإلا : ىلوألا

 . ةدابعلاب درفي نأ .بجيف .؟ قلخلاب

 1 مل اهّنأل ؛مانصألا ةدابع نالطب ىلإ ةراشإلا : ةيناثلا
 نم هذهو ؛تابثإلاو يفنلا نيب عماجلا ديحوتلل ليلعت اهيفف ؛اهودبعت

 .مالسلا هيلع ميهاربإ ريبعت يف ةماتلا ةغالبلا



 101 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو .ديحوتلا ريسفت ب

 9 ءور سە ہور اسس ی٤ | سل رس 9 و 4
 برود نم ابار ْمُهََسِفَرَو مهَرابحَأ وذا :هلّوقَو

 . ةيآلا . 4لآ

 دب ال لب «هريغ عم هللا ةدابعب لصحي ال ديحوتلا نأ ةيآلا نم دافتسي

 : ماسقأ ةثالث ماقملا اذه يف سانلاو هلل هصالخإ نم

 .هدحو هللا دبعي مسق

 . طقف هريغ دبعي مسقو

 .هريغو هللا دبعي مسقو

 .دخوملا وه طقف لّوألاو

 كك 0 ډک

 ابار ْمهتسِفُنَو مشراسخأ اودا :ىلاعت هلوق :ةعبارلا ةبآلا ©
 .ةيآلا « . . .هّللأ ترد ني

 «(اوذختا»ل لوألا لوعفملا اهيلع فوطعملاو : 4َمُهَراَبْحَأل :هلوق
 مهنابهرو مهرابحأ اولعج ىراصنلاو دوهيلا ءالؤه :يأ ؛ «ابابرأ» : يناثلاو

 ْ .اًبابرأ

 ةرثكل رحب اًضيأ ملاعلل لاقيو ملاعلا وهو ربح عمج :رابحألاو

 .هملع

 .ربحو «ربخ :لاقي اهرسكو «ءاحلا حتفب ؛ربخلاو

 . مهدابع : يأ ؛ (مُهَئسِمَرَو» :ىلاعت هلوق

 ؛ هللا نود نم اًبابرأ مهنولعجي يأ «ّبر عمج :4اًبابَرأ» :هلوقو

 )١( ةيآلا :ةبوتلا ةروس ۳١.



 هللا الإ هلإ ال:نأ ةداهشو «ديحوتلا ريسفت باب ۲

wenenurrenenononaninecerenanenenaeneacaneucacacecavenenesennononononscanoveennenanvenanenes 

 اللا رمأ ةفلاخم يف مهرمأب نورمتأي مهنأل ابابرأ رابحألا اعف

 . هللا ةيصعم يف مهنوعيطيف

 . هللا نود نم مهنودبعي ءايلوأ مهذاختاب برأ نابهرلا اولعجو

 . هللا ريغ نم : يأ ؛ هلآ نرد ني# :هلوق

 :يأ :؛مهرابحأ ىلع فوطعم :4َجيَرَم تأ َميِسَمْلاَو» :هلوق

 . ةثالث ثلاث هنإ :اولاق ثيح ابر اًضيأ ميرم نبا حيسملا اوذختا |

 قلخ يذلا! هدحو هلل ةعاطلاب اوللذتي :يأ ؛4اَودَسْعِي 1 لإ :هلوق

 و تاوامسلاو نابهرلاو رابحألاو حيسملا

 ET : يأ ؛(ّرُه لِ لإ لا :هلوق

 ةيآلا هذه نوک هجو .نوكرشي امع هلل هيزنت, :4ٌمَعَكِبْسل :هلوق
 رابحألا ذاختا مهيلع ركنأ هللا نأ : هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو ديحوتلل اًريسفت

 مالك يف ةلماك ةمجرت اهيف يتأيس ةيآلا هذهو للا نود نم اًبابرأ نابهرلاو

 اورمأ املك «ةعاطلا ىف ًءاكرش رابحألا اولعج ءالوهف ؛هللا همحر فلؤملا '

 الب ابَضيأ ديحوتلا ريسفتف 5 ءاَّذِإ .ال مأ هللا رمأ قفاو ءاوس «مهوعاطأ ءيشب

 ديكأت نم مغرلا ىلع اذهلو «هدحو هلل كتعاط نوكت نأ مزلتسي هللا الإ هلإ

 . (فورعملا يف ةعاطلا امنإ» : لاق ؛رمألا ةالو ةعاطل لكي ىبنلا

 ني د #

 «يمهسلا ةفاذخ نب هللا دبع ةيرس باب «يزاغملا باتك) يراخبلا : :هاور ؛يلع ثيدح نم 2220(

 OETA :«ةيصعم ريغ يف ءارمألا ةعاط بوجو باب «ةرامإلا باتك) ملسمو لكل ل



 ١ع هللا آلإ هلإ ال نأ ةداهشو ءديحوتلا ريسفت باب

 ےک

 موب ادادنأ هلأ نود نم دخلي نم سالا مو # :ةلوقَر

 IR ا

 2 هايم ےس 7 »ل. . 320

 لأ نود نِم دن نم سالا موا : اعت هلوق :ةسماخلا ةيآلا ©

 .ةيآلا €. . . هللا بك مو ادادنآ

 لحي نأ حصي نأ اهتمالعو «ضيعبتلل نم : سالا نول :هلوق

 سلو ءمدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجملاو راجلاو «ضعب اهلحم

 ؛اًدادنأ» لوألا اهلوعفمو اًدادنأ هلل لعجي نم يأ .رخؤم أدتبم 4دي

 .امدقم (هللأ نود نم يناثلا اهلوعفمو اًرخؤم

 .«نم» ظفلل ةاعارم دارفإلاب تءاج : 4دي :هلوقو

 ىنعملل ةاعارم عمجلاب 4 و # : :هلوقو

 لاق اذهلو ءريظنلاو هيبشلا وهو دن عمج : «ادادتأ» :هلوقو

 ام لب !؟اًدن هلل ينتلعجأ» :تئشو هللا ءاش ام هل لاق نمل ِةلي ىبنلا

 . "(هدحو هللا ءاش

 يف ةّيدنلا :يأ ؛ةهباشملا هجو اذه : 4أ سك مرم :هلوقو

 بك :  :هلوق يف نورّسفملا فلتخاو . .هللا بحك مهنوبحي ةبخملا

 : هلآ

 مهبولق يف نوكيف «هللا ةبحمل ةيواسم مانصألا ةبحم نولعجي : ليقف

 نوكيف ؛ هللا ةّبحمك مانصألا ةّبحم نولعجيو «مانصألل ةّبحمو هلل ةّبحم

 ) 4)1١ةيآلا :ةرقبلا ةروس ١56

 .(088ص) قبس (؟)



 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو ءديحوتلا ريسفت باب 10٤

sevasessesaseneeerananacsoannnecanenanananeceacanacenananacecavanacenonenanecanenevunenene
r 

 هلل نينمؤملا ةبحمك ةديدش ةبحم مانصألا هذه نوبحي : ليقو

 . لوألا لوقلا دّيؤي اةيآلا هذه قايسو

 0 لوألا يأرلا ىلع : و اح دس انماء نداَو» :هلوقو
 نينفؤملا ةّبحم َّنأل ؛ هلل ءالؤه نم هلل اًبح ّدشأ اونمآ نيذلاو :اهانعم

 يأرلا :ىلعو .مهمانصأ نيبو هللا نيب كرش اهيف ءالؤه ةبحمو «ةصلاخ
 ةبحم نأل .؛ ؛مهمانصأل ءالؤه نم هلل اًبح دشأ اونمآ نيذلاو :اهانعم يناثلا
 ؛نيكرشملا فالخب < «حيحص ناهرب ىلع ءارضلاو ءارَسلا يف ةتباث نينمؤملا
 .رضلا مهّسم اذإ لءاضتت ا و

yTم ودا  
 زيثك يف دوجوم اذهو «مظعأو حبقأ اذهف !؟هللا بحي الو هللا ريغ بحي

 ؛هللا نوبحي امم رثكأ مهءايلوأ نوبحي مهّنِإف ؛مويلا مالسإلل نيبستنملا نم
 الف .؛ٌّىلولا اّمأ ءًابذاك وأ اًقداص فلح ؛هللاب فلحا :هل ليق.ول اذهلو
 نأ تورو ةنيدملاو ةكم ىلإ نرتاي مهتم م ًاريثك دجتو .ًاقداصض الإ هب فلحي
 مهسوفن يف نودجي مهل ؛تيبلا ةرايز نم مظعأ ةي لوسرلا ربق ةرايز
 ام اننأ ملعي هللا نأل ؛كرش اذهو ءمظعأ وأ هللا ٌُبحك اب هللا لوسرل اًبح
 هّنأل هانببحأ ام هللا لوسر هّنألو «هلل بحل الإ لك هللا لوسر انببحأ
 هبحن نحنف ؛ِلك هللا لوسر هلل ه ءانببحأ اننكل هلا دبع نب دمحم
 نإ 45 لؤرسرلا ةبحمل ةعبات هللا ةبحم نولعجي مالو نكل هللا ةبحمب

 . هللا اوبحأ

 نيذلا ميلا نيملسملا بولق نم زيثكل ةميظع ةنحم ايف ةآلا هدف

 يف هللاب اوكرشأ اًضيأ سانأ هيفو ءةبحملا يف هللا لثم هللا ريغ نولعجي
 ةروكذملا ةدابعلا هجو ىلع نكل ؛ةيعرشلا ةدابعلا هجو ىلع ال «هريغ ةبحم



 لَ هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو «ديحوتلا ريسفت باب

 ااا ااا او ادوار وو ممم هم موو و مورو هموم مو مو همم ووو موف ممول

 دجوي «ةليمخلاو ةصيمخلاو رانيدلاو مهردلا ةبحم يهو «"ثيدحلا يف

 ءايندلا عاتم ةبحم نم ىألم مهبولق تدجول ؛مهبولق نع تشتف ول سانأ

 نم هبحي امب لوغشم هبلق نكل دجسملا يف وه يلصي ءاج يذلا اذه ىتحو
 1 .ايندلا رومأ

 هسفن ناسنإلا بساح ولو «ةقيقحلا يف ةدابعلا عاونأ نم عون اذهف

 هذه تسيل ىرخأ رادل َيِلخ اًضيأو هللا ةدابعل قلخ هنأ ملعل َقِلَخ اذامل

 يتلا رادلا «ىرخألا رادلا ىلإ اهنم ناسنإلا زوجي زاجم رادلا هذهف ؛رادلا

 مايألا نم اًموي ىتم يرعش تيل اي ءاهل لمعلاب ىنعي نأ بجي يتلاو اهل َقِلُخ
 مايألا ؟تبسك اذامو ؟ايندلا هذه يف يل يقب مكو ؟تلمع اذام ناسنإلا ركف

 بساحن له ؟هللا نم اًدعب وأ هللا نم اًبرق تددزا له يردأ الو يضمت

 نحن ؟هتياغ يه امف ؛ةياغ نم لقاع ناسنإ لكل دب الف ؟رمألا اذه نع انسفنأ

 لهف ؛انريغ مالعإو ءانسفنأ مالعإو «هبلطب هللا ىلإ بّرقتلل ملعلا بلطن نآلا
 يف دجن لاح لك ىلع نحن ؟اهانقبط لئاسملا نم ةلأسم انملع املك نحن

 ؟اهيلإ هللا دابع وعدن ةلأسم انملع ذإ نحن لهو ءاريصقتو اًريثك اًروصق انسفنأ

 تسيل ةيلوؤسم ملعلا بلاط ىلع نإف ؛كلذلو «ةبساحم ىلإ جاتحي رمأ اذه
 ملعلا ثبيو كّرحتيو لمعي نأ بجيف ؛لاملا ةاكز نم رثكأ هيلع «ةنّيه

 ميقلا نبا لاق .هللا عرش نع تفرحنا ًالإو «ةيمالسإلا ةمألا يف يعولاو

 تنأو الإ ءيشل كرحتت ال ًالثم تنأف ؛ةبحملاب ريست رومألا لك : هللا همحر

 ٠ .اهل كتبحمل الإ اهلكأت ال ماعطلا نم ةمقللا ىتح «هبحت

 ساسأ ةبحملاف ؛ةبحملا ىلع اهانبم تاكرحلا عيمج َّنِإ :ليق اذهلو

 . هللاب كارشإ ةبحملا يف كارشإلاف «لمعلا

 .(5ص) قبس (۱)



 هللا الإ هلإ ال.نأ ةداهشو .ديحوتلا ريسفت باب ظش 6

 0 اللا

 ش :عاونأ ةبحملاو *
 .هلامك نم يه لب ؛ديحوتلا يفانت ال هذهو هلل ةبحملا :لوألا

 نأ يه هلل ةبحملاو . هللا يف ضغبلاو «هللا يف بحلا :ناميإلا ىرع قثوأف

 e لامع وأ اًصخش ناك ءاوس ءهبحي هللا نأل ؛ءيشلا اذه بحت

 ' | :ىليل نونجم لاق .ديحوتلا مامت

 اًزادنجلااذو ردجلااذ لّبقأ ىليل رانيد رايدلا ىلع رمأ

 ازايذبلا نكس نم ٌبح نكلو . يبلق نفغش رايدلا بح امو
 ال هذهف ؛هللا ةبحم ىلع ءرملا اهرثؤي ال يتلا ةيعيبطلا ةبحملا :يناثلا

 لئس امل اذهلو اواو «دلولاو رل يمك ؛هللا ةبحم يفانت

 ؟لاجرلا نمف :ليق .«ةشئاعا :لاق ؟كيلإ سانلا ا : الڳ يبنلا
 . سابللاو بارشلاو ماعطلا ةبحم كلذ نمو . “اهو : لاق

 ةبحم نوكت نأ يهو هللا ةبحم يفانت يتلا هللا ندا :ثلاثلا
 هللا ةبحم تضراعت اذإ ثيحب هللا ةبحم نم رثكأ وأ هللا ةبحمك هللا ريغ

 هللا ةبحمل ادن ةبحملا هذه لعج اذإ كلذو ؛هللا ريغ ةبحم مّدق هريغ ةبحمو

 . "اهب اهيواسي وأ هللا ةبحم ىلع اهمدقي
 لا نعم را يتلا الج يجف نأ :ةيآلا هذه نم.دهاشلا

 ظ .اًدادنأ هلل نيل اج نيكرشم هريغ ةبحمب
FR نا # ٠ 

 لوق اب «ةباحصلا لئاضف باتك) يراخبلا :هاور «صاعلا نب ررمع ثيدح نم )١(
 يبأ لئاضق باب «لئاضفلا باتك) ملسمو ؛.(4/* ««ًاليلخ اًدختم تنك ول» :كك يبنلا
 .(18685/5 ءركب

 . «اًدادنأ هللا نود نم ذختي نم سانلا نمو :ىلاعت هللا لوق باب :رظنا (۲)



 ١ها/ هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو ءديحوتلا ريسفت باب

 ا
 ةلإ آل :لاق ْنَم» :َلاَق هنأ لي ّىبّنلا نَع حيِحَّصلا ىِفَو م عع

 ةباسحو ُهَمَدَو هلام مرح ؛ِهّللا نوک نع دت اھت َرَفَكَو هللا الإ

 . هجو رع هللا

 هدارمب هللا همحر فلؤملا حصفي مل :؟حيحصلا يفو» :هلوق

 هب دارملا نأ مأ ««ملسم حيحص» مأ «يراخبلا حيحصا وهأ ؛ حيحصلاب

 يف مأ امهدحأ يف مأ اًعم «نيحيحصلا» يف ناك ءاوس ؛ حيحصلا ثيدحلا

 اذه ىلعو «قالطإلا دنع هيلع لمحي كلذ يف حالطصا هل سيلو ءامهريغ

 فلؤملا قايس يف ريبعتلا اذه درو دقو «هناظم يف ثيدحلا نع ثحبي
 ك حيحص» انه هب دارملاو «ىرخأ عضاوم يف ثيدحلل

 ؟ هللا الإ قح دوبعم ال يأ : هللا الإ هلإ ال لاق نم» : اب :هلوق

 لمعت «ال» نأ ىري نمو ءربخلا يف رتتسملا ريمضلا نم لدب ةلالجلا ظفلف

 .ربخلا وه :نولوقي ةفرعملا يف

 نم دبعي نم ةدابعب :يأ :«هللا نود نم دبعي امب رفكو» :هلوق
 نحنو «هللا نود نم دبعي ناك ميرم نب ىسيع نأل ؛كلذ انلق «هللا نود

 :ىلاعت لاق امك ؛ةدابعلل قحتسم هنأب الو هتدابعب نمؤن ال نكل ءهب نمؤن
 نود نم ِنْيَهلِإ أَو نودا ساتل تلف َتنأ رم با ىسِعي ها لاق ذو

 ع

eُمَتِمِلَع دقه ملف تك نإ يحب يل سل ام لوف نأ يل نوک ام کتب لاک ہا - م سيب سس 4 مآ هي ی جو رج اپ رع مدعم  

\ 
١ 

 75 2 ر هم وم موك سو آت ےہ ا ر سوچ بدر تا ی ی اعف

 ك تل ام 07 بولا ملع تأ كنإ كييف ىف ام مآ لک ییقت یی اَم ُمَلَمَ
 3 و ر رم

 -/١١1[. 117 :ةدئاملا] كبَر ىر هلأ اودع نأ هيي ِنَتْرَمأ ام الإ

 يفكي ال هنأ ىلع ليلد :«هلا نود نم دبعي امب رفكو» :هلوق يفو

 نم دبعُي نم ةدابعي رفكت نأ دب ال لب .هللا الإ هلإ الب ظفلتلا دّرجم

 07/١(. هللا الإ هلإ ال :اولوقي ىتح سانلا لاتقب رمألا باب «ناميإلا باتك) ملسم :هاور (۱)



 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو «ديحوتلا ريسفت باب 1 10۸

 .باربألا َنِم ادب ام ةَمججرْلا هذه َحَرَشَر
 8 | :لئاسَم هيف ©
 م ديحوتلا رفت هو اهو لئاشملا ا هيف

 نأ ىريو هللا الإ هلإ ال :لوقي نمف ءرفك لكب اًضيأ رفكتو لب « هللا نود

 'نايدألا ىري نمو «ملسمب سيلف ؛ حيحص نيد ىلع مويلا دوهيلاو ىراصنلا

 نم ةضورفم دئاقع نايدألا لب < «ملسمب سيلف ؛ديري ام اهنم راتخي اًراكفأ

 سائلا ضعب ىلع ركني اذهلو ءاهيلع سانلا :ىشمتي «- لجو زع هللا لبق

 يمالسإلا نيدلا : لاقي نأ بجاولا لب «يمالسإلا ركفلا : هلوقب هريبعت يف

 مر 5 ؛يمالسإلا ركفملا لوقب سأب الو «ةيمالسإلا ةديقعلا وأ

 1 .هيلع وه يذلا نيدلل ال هسفن صخشلل

 ل «ليصفتلا : انه حرشلاب دارملا :«ةمجرتلا هذه حرشو» :هلوق

 :حالطصاب قلطت اهّنكلو «ىرخأ ةغل نع ةغلب ريبعتلا يه : ةمجرتلاو

 : . هل .بوب : يأ ؛اذك ىلع مجرت :لاقيف «باوبألاو نيوانعلا ىلع نيفّلؤملا

 اني # %

 'ريسفتف :«ديحوتلا ريسفت يهو ءاهمهأو لئاسدلا ربكأ هيف» :هلوق
 ش ۰ :نيرمأ نم هيف دب ال هنأ ديحوتلا

 EIS .- لجو زع - هللا ىوس ةيهولألا يفن :لوألا

 .قيقحتل تابثإلاو يفنلا نم دب الف ؛هدحو هلل ةيهولألا تابثإ : يناثلا

 او «لمعلاو ةديقعلاب اًدحاو ءيشلا :لغج ديحوتلا نأل ؛ديحوتلا

 ش ا .تابثإلاو يفنلا نم

 ال : تلق اذإ نكل «هدحوت ملو مايقلا هل تأ ؛متاق ديز : تلق اذإف

 : : ا ؛دیز الإ مئاق



 1۹4 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو ءديحوتلا ريسفت باب

 .ٍةَحِضاَو روُمأب اهنّيِبَو ٍةَداَهَّشلا ٌريِسْفَتَو

 َنوُعْدَي َنيِذّلا َنيِكِرْشُملا ىَلَع ّدّرلا اهيف َنّيَب : ِءاَرْسإلا ُةيآ اَهْنِ
 .ربكألا ُكْرّشلا َوُه اذه نأ نايب اًهيِفَق ؛ َنيِحِلاَّصلا

 ديحوتلاف ؛هريغ نع اهفنت مل نكل «ةيهولألا هل تبثأ هلإ هللا : تلق اذإو
 .هاوس امع اهتيفنو هلل ةيهولألا تبثأ هللا الإ هلإ ال تلق اذإو .متي مل

 ناسنإلا هئقيت امع ريبعتلا ىه :ةداهشلا :«ةداهشلا ريسفت» :هلوق

 ا یناسلہ قطنأ : يأ ؛هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لوقف ؛هبلقب

 1 .هللا الإ هلإ ال هنأ وهو «نيقيلا نم يبلق

 ندا كأ :ىلاعت هلوق ىهو :«ءارسإلا ةيآاهنم» :هلوق
 نيذلا نيكرشملا ىلع درلا EE ؛ ةيآلا [(۷ :ءارسإلا] € . . . تودي

 ؛ةدابعلا نم ءاعدلا نأل ؛ربكألا كرشلا وه اذه نأ نّيبو «نيحلاصلا نوعدي
 55 م

 َنُحَدَيَس قدام نع وک تلا نإ کل تِحَتسَأ وتا :ىلاعت لاق
 رخآ نأل «ةدابع ءاعدلا َّنأ ىلع ٌلدف ؛[١٤ :رفاغ] 4تيرخاد هج
 كرشم وهف ؛اًّيم وأ اًيح هللا ريغ اًدحأ اعد نم لكف «هلوأل ليلعت مالكلا

 :ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني قولخملا ءاعدو . ربكأ اًكرش

 نأ نكمي يتلا رومألا نم رمأب اًقولخم وعدت نأ وهو ءزئاج :لوألا

 نم وه لب «ةدابعلا ءاعد نم سيل اذهف ؛ةمولعم ةسوسحم ءايشأب اهكردي

 . «هجأف كاعد اذإو» : لب لاق «ةزئاجلا رومألا

 ردقي ال اميف اًنّيم وأ اًيح ناك ءاوس ءاّملطم اًفولخم وعدت نأ : ىناثلا

 هيلع ردقي ال اميف هلل اًدن هتلعج كنأل ربكأ كرش اذهف ؛هللا الإ هيلع

 .اًركذ ىتأرما نطب ىف ام لعجا !نالف اي :لثم هللا الإ

 در ملسملل ملسملا قح نم باب «مالسلا باتك) ملسم :هاور «ةريره يبأ ثيدح نم 00

 مالسلا ۱۷٠٤/٤(.



 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو «ديحوتلا ريسفت باب 1۹۰ ١

 ا اوُذَحَنا ٍباَتكلا َلْمَأ أ اهيف نب :ٌةَءآَرَب ُدَبآ اَهنِمَو

 ميو
 نأ خت ءاًدحاو اًهْلِإ اوُدُبْعَي ناب الإ اوُرَمْؤُي ْمَل ْمُهّنَأ ني

 ال ةّيصْعَملا ىف داَبْعلاَو ءاَمَلْعلا ُةَعاَط هيف َلاَكْشِإ ال يِ ا

 مها مخا
 اَن اب یتا :راَمكلِل کک هِيَلَع ٍليِلَخلا لؤ اهن اهنمَو

 ر َنيِدوُبْعَملا ّنِم ت ا . 4 نرطق یدل الإ س ودعت

 4 ةمولعملا ةكيسنلا 00 : ثلاثلا
 !هل نأ دقتعي ىتح هلاح هذه ناك نم وعدي ال هنأل اًضيأ ربكأ كرش اذهف

 58 اوذختا باتكلا لهأ ّنأ اهيف نب 0 اهنمو» :هلوق
 'ةيبؤبرلا ديحوتب وهو «ةعاطلا كرش اذهو : هللا :نود نم اًبابرأ مهنابهرو

 .؛ىلاعت هللا. ىلإ اًينوك وأ ناك اًيعرش مكحلا َّنأل ؛ةيهولألا ديحوت نم قصلأ

 لإ هلكت 0 نم هيف مفلح ام امو :ىلاعت لاق رقاد عربا
 :#نوفحيم دلو مكحْلا آر :ىلاعت لاقو ٠« : ىروشنلا] 4َا

 ۷١[. :صصقلا]

 .«ليضفت هيف اذهو ءربكألا نم ةعاطلا كرش لعج هلا همحر خيشلاو ش

 ام ليلحت يف ءاملعلاو ءارمألا عاطأ نم باب ؛يف هللا ءاش نإ يتأيسو
 : . سكعلاب وأ هللا مرح

 امي اب : یت :رافكلل مالسلا هيلع لاخلا لوق : اهنموا» :هلوق
 .نأ ىلع اذه لدف «هبر نيدوبعملا نم ىنئثتساف ' ؟ ير ىلا للود

 155 ةيآلا :فرخزلا 25 )0(



 ۹۱ هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو ءديحوتلا ريسفت باب

 ةداَهَش ُريِسْفَت يه ةَلاَوُملا ِهِذْهَو َةَءاَرَبلا ذهل َّنأ ُهَئاَحْبْس َرَكّذَو
 هلل بقع يف هيب ةَمِط اَهَلَمَجَو» :َلاَقَق هللا الإ ةلإ آل نأ
2 000 

 مه امم :مهيف هللا لاق َنيِذّلا ٍراَفكلا يف ٍةّرقبلا ُةَآ اهْنِمَو
 وللا ٌبْحَك ْمُهَداَدْنَأ َنوُبِحُي مُهْنَأ رد . 4راا نم َنيِجِرَك

 يف ْمُهْلِخْدُي ْمْلَو ءاَميِظَع اّبُح هللا وحل ُب ْمُهَنَأ ىَلَع لَدَق

 RES ؛مالشسإلا

 صالخإو هللا ىوس امم ةءاربلا :تابثإو ىفن نم هيف لب ال ديحوتلا

 .هدحو هلل ةدابعلا

 ال نأ ةداهش ريسفت يه ةالاوملا هذهو ةءاربلا هذه َّنأ هناحبس ركذو

 ال يهو .4نْمِجَْب َمُهَّلَل ءديقَع يف ةف همك اَهَلَمَجَو :لاقف ؛هللا الإ هلإ
 وه «نّرطَم ىلا الإ دود امي ب ىنَنِإظ :هلوق ىنعم ناكف ؛هللا الإ هلإ

 .هللا الإ هلِإ ال :لوق ىنعم

 مه امو :مهيف هللا لاق نيذلا رافكلا يف ةرقبلا ةيآ :اهنمو» :هلوق

 هللا ىوس اًئيش ٌبحأ اذإ اًكرش ةبحملا هللا لعجف :؟4ٍراَثلأ َنِم َنيِجِرَكِب

 نوكت نأ بجي اذهلو «ةبحملا يف هللا عم اًكرشم نوكيف ؛هلل هتبحمك

 هلأ الولف هلكت لوسرلا ةبحم ىتح دحأ اهيف هكراشي ال ًةصلاخ هللا ةبحم

 عنمُي الو ءنمؤم يأ بحن امك الإ هتبحم الو هتعاط تبجو ام لوسر

 «دلولاك ؛هتبحم حابت ءيش لك بحي نأ هل لب «هللا ريغ ةبحم نم ناسنإلا

 .هللا ةبحمك كلذ لعجي ال نكلو «ةجوزلاو

 )١( ةيآلا :فرخزلا ةروس 78.
 ) )۲ةيآلا :ةرقبلا ةروس /151.



 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو ءديحوتلا ريسفت باب 1۹۲

 بحي مل ْنَمِب َفِيَكَو !؟هّللا بح ْنِم رَ ديلا ٌبَحَأ ْنَمِب فيكَ
 !؟هَّللا بحي لَو هدحو دلا الإ

 ُدَبْعُي اَّمِب َرَفَكَو للا الإ ةلإ ال : لاق ْنَم» : ل هلو اهنمو

 . اهّللا ىَلَع ُهباَسِحَو ُهَمَدَو هلام م مرح ؛هَللا نود ْنِم

 فيكو !؟هلا بح نم ربكأ دنلا بحأ نمب فيكف : فلؤملا لاق
 .«!؟هللا بحي ملو هدحو دنلا الإ بحي مل نمب

: E 

 .ديحوتلا وه اذهف و ا ت نأ : لوألا

 ۰ .كرش اذهو شا ةبحمك هللا ريغ بحي نأ : ىناثلا

 .هلبق امم مظعأ اذهو هللا نم اًبح دشأ هللا ريغ بحي نأ : ثلاثلا
 مظعأ اذهو «ىلاعت هلل ةبحم هبلق يف سيلو هللا ريغ بحي نأ : عبازلا

 اا ْ . مطأو
 نأ امك ءاهقلعتم فالتخاب فلتختو «تاقلعتمو بابسأ اهل ةبحملاو

 اذه سيلف ؛برطلاب حرفي امدنعف «هبابسأو هقلعتم فالتخاب فلتخي حرفلا
 .هوحنو هللا ركذب هحرفك

 «قرف امهنيبو هدلو بحيو هدلاو بحي «فلتخي ةبحملا عون ىتح
 ةنطابلا رومألا عيمجف . قرف نيتبحملا نيب كلو دلو بحيو هللا بحيو

 هللا راش نإ ياسو ءاهقلعتم فالتخاب فلتخت نزحلاو حرفلاو ةبحملا يف

 نم دَ نم سالا مو :فلؤملا لوق دنع ليصفت ديزم ثحبلا اذهل
 . «اةادنأ هللا نود

 »: :خلإ 20 . هللا الإ هلإ ال :لاق نم» :ِْكَك يبنلا لوق :اهنمو» :هلوق
 اًرُمَكَي نم :ىلاعت لاق .هللاب ناميإلاو توغاطلاب رفكلا نم ذب الف ءاَذِإ
 ٠ ١ .[705 :ةرقبلا] ولا قولاي سمسا دَ راب كِضْوُيَو توسط

 نأ ركنأو «مانصألاب رفك :يأ :«هلا نود نم دبعي امب رفكو» :هلوق



 11۳ هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو ءديحوتلا ريسفت باب

 مَ ةئ ؛للا الإ لإ ال) ىتَْم ْنْيَبي ام مغ نِم اذه

 َعَم اَهاَنَْم َةَفِرْعَم الو لب ءِلاَملاَو مدلل اًمِصاَع اه َطْقَلتلا ٍلعْجَي

 ُهَدْحَو هللا الإ وُعْدَي ال هوك َالَو لپ كذب َراَرفإلا آلَو ْلَب ءاَهِظْمَل

 َرْفكلا كلذ ىلإ فيِضُي ىح هم هلام مُوْحَي ال لب هَل َكيِرَش ال

 .هللا ِنوُد ْنِم ُدَبْعُي اَمِب

Eْنِم اهل ايف .ُهُمَد الو ُه هم ا  

 ان ةشخو اورا اننا هل انو الأو 5

 ءاّمنص دبعأ الو هللا الإ هلإ ال :لوقي نأ يفكي الف ِءاًّقح اهتدابع نوكت

 .اهتدابعبو اهب رفكأ هللا نود نم دبعُت يتلا مانصألا :لوقي نأ دب ال لب

 نأ دب ال نكلو «تاللا دبعأ الو هللا الإ هلإ ال :لوقي نأ يفكي ال الثمف

 .رفكلاب اًرقم ناك ؛ًالإو «قحب تسيل اهتدابع َّنِإ :لوقيو اهب رفكي

 اذإ هنأل رفاك وهف ؛هب هللا نونيدي اًئيد ىراصنلا نيد يضر نمف

 بك نسو :ىلاعت هلوق بّذك دقف ؛مالسإلا عم مالسإلا نيد ريغ ىواس
 ا

 .[146 :نارمع لآ] 4هم بقي ناف اًنيِد مكس رع

 نيملسملا باصأ يذلا ميظعلا رطخلا فرعن اذهبو ءاّرفاك نوكي اذهبو

 ءاسمو اًحابص مهنيد ىلإ نوعدي ىراصنلاو «ىراصنلا عم مهطالتخاب مويلا

 ةقيقح مالسإلا اوفرع ام نيذلا نيملسملا ضعب لب «نوكرحتي ال نوملسملاو

 تباصأ يتلا ةنحملا نم اذهو 4نه نهد ول افر «ءالؤهل نونيلي

 .هيف اوراص يذلا لذلا اذه ىلإ مهب تلآو ءنآلا نيملسملا

 % Xان #

 )١( ةيآلا :ملقلا ةروس 4.



 امهوخنو طيخلاو ةقلحلا سبل كرشلا نم باب ْ ۱6

 باب

 اَمِهوُحَنَو ٍطْيَخلاَو ٍةقْلحلا ُسْئُل ِكْشلا نِ
 ِهعْفَد وأ البلا عْفَرِل

 00 ا للا

 ءكرشلا ضعب اذه نأ : يأ ؛ضيعبتلل انه نم :«كرشلا نم» :هلوق 0
 سبلو «ربكألاو رغصألا لمشي سنج مسا :كرشلاو «كرشلا لك سيلو
 ناكو 'ءاهسبال داقتعا بسحب ربكأ نوكي دقو رغصأ نوكي دق ءايشألا هذه

 ايس هلل هلعجي مل اًببس تبنأ نم لك أل ؛كرشلا نم ءايشألا هذه سبل
 ةحتافلا ةءارق :ًالثمف . هللا عم اًكيرش هسفن لعج دقف ؛اًيردق الو اًيعرش
 وهو «نطبلا قالطنال يسح ببس لهسملا لكأو .ءافشلل يعرش ببس

 .براجتلاب ملعُي هلال ؛؟ ٌيردق

 :طسوو نافرط بابسألا يف سانلاو

 ؛ هللا ةمكح يفنب لاق نم لك مهو «بابسألا ركني نم :لوألا
 1 .ةيرعشألاو «ةيربجلاك

 ا ا ايس .

 نم نوتبثي ال مهنكلو ءاهتاريثأتو بابسألاب نمؤي نم : ثلاثلا

 وأ اًبعرش انش ناک ءاوس رو هناحبس هللا هتبثأ ام الإ بابسألا

 : .اًنوک

Eاونمآو «اًيَقيقح اًناميإ هللاب ادا ندا رج  



 110 امهوحنو طيخلاو ةقلحلا سبل كرشلا نم باب
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 نم اذهو ءاهتالولعمب للعلاو ءاهتاببسمب بابسألا اوطبر ثيح ؛ هتمكحب

 .ةمكحلا مامت

 ؛ هللا نود اهسفنب ةرثؤم اهّنأ اهسبال دقتعا نإ اهوحنو ةقلحلا سبلو

 .هريغ اًقلاخ هللا عم َّنأ دقتعا ِهّنأل ؛ ةيبوبرلا ديحوت ىف ربكأ اًكرش كرشم وهف

 اكرش كركم وهف نقب اوم سيلا هنكلو تيس اينآ دفا هلو

 يف ىلاعت هللا كراش دقف ؛اّببس ببسب سيل ام َّنأ دقتعا امل هّنأل رغصأ

 ملعلا قيرطو .اًببس هلعجي مل ىلاعت هللاو « اببس هنأب ءيشلا اذهل مكحلا

 :ببس ءيشلا ناب

 نال ُهَنِس هيف لسعلاك كلذو «عرشلا قيرط نع اَمِإ

 لرو :ىلاعت هللا لاق «سانلل ءافش اهيف نآرقلا ةءارقكو ء[۹٦ :لحنلا]
 Heros ساس ووك ممل عم م
 .[۸۲ :ءارسإلا] « در ةمحرو ءافش وه ام ٍناءرفْلا نم

 يف اًعفان هاندجوف ءيشلا اذه انبّرج اذإ امك ءردقلا قيرط نع امإو

 ول امك اًرشابم اًرهاظ هرثأ نوكي نأ ّدب ال نكلو ءضرملا وأ ملألا اذه

 الل اذه انلق امّنِإو «نّيب رهاظ ببس اذهف ؛الثم كلذب ئربف رانلاب ىوتكا

 «ةقلحلاك ؟اَو رشابم نكي مل وهو «هب تعفتناو اذه تبّرج انأ :لئاق لوقي

 ءيشلل يسفنلا لاعفنالل نال عفتنيف «ةعفان اهّنأ دقتعي وهو ناسنإ اهسبلي دقف

 نأ دقتعي رخآ يتأي مث «هل حاتري الف ضيرم ىلع ناسنإ أرقي دقف ءاي اًرثأ

 كلذك < «ملألا ةفخب رعشيو هل حاتريف اهسفن ةيآلا هيلع أرقيف «ةعفان هتءارق

 هعافدنا وأ ملألا ةفخب نوسحي دق ‹«طويخلا نوطبريو قّلحلا نوسبلي نيذلا

 كلت عفن دقتعا نمل ملألا ةفخو .اهعفن مهداقتعا ىلع َءانب هعافترا وأ

 تابثإل اًيعرش اًقيرط سيل يسفنلا روعشلاو «يسفن روعش درجم ةقلحلا

 عيرشتلل اًقيرط سيل ماهلإلا نأ امك «بابسألا



 اًمهوحنو طيخلاو ةقلحلا سبل كرشلا نم. باب لجل

 زا هلآ نود نم وعنك ان شیفا لف» :ىَّلاَعْنَت هللا لوقو
 هبال 5 وص ٌتَفْيَك نه له 02 هللا ندر 54 ١ 8 رم ا مم س د ر اس ل

 ا بهذ وأ ديدح نم :ةقلحلا : طيخلاو ةقلحلا سبل» :هلوق
 .فورعم ظيخلاو كلذ هبشأ ام وأ

 1 :«تاعّصرملاك :«امهوحنو» :هلوق

 وب ا دا E نما

 E ترق ضخما ةعارا |: نتج

 دوي ع الا :امهنيب قرفلا : (هعفد وأ ءءالبلا عفرلا» :هلوق

 . ءالبلا لوزن لبق عفدلاو ءءالبلا

 ت و م و ا يحب

eحيخصلا ريغ ببسلا ركنُي امّنإو  . 

 انف %#% دك

 ريسفت اذهو «ينوربخأ :يأ ؛ 4 رْشيَمّأ» :سلاعت هللا هلوقو
 ': ىلاعت لاق «ةيؤر نع ماهفتسا يهف ؛الإو. ءربخأ ىأر نم لال ؛ مزاللاب
 'نم لاح ام ينربخأ :يأ ؛[١ :نوعاملا] 4« تلا بذ ىلا تيرا
 . ةيماهفتسا ةلمج يناثلاو ءدرفم لوألا نيلوعفم بصنت يهو ؟نيدلاب بَّذك

 نإ: ةلمج يناثلا لوعفملاو محل لوألا ا : «ام» :هلوقو
 . (رضب هللا يندارأ

 مهفا ؛ةلأسملا ءاعدو ةدابعلا ءاعد ءاعدلاب دارملا نک 56 :هلوقو

 .۸ ةيآلا :رمزلا ةروس 222(
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 عوكّرلاو حبذلاو رذنلاب اهل نودّبعتيف «ةدابع ءاعد مانصألا هذه نوعدي

 هناحبس هللاف . عفنلا بلج وأ ررضلا عفدل ةلأسم ءاعد اهنوعديو ءدوجسلاو

 ال ةمحرب هدارأ نإو ءهفشكت نأ مانصألا عيطتست ال اًرض هدبعب دارأ اذإ

 ؛عفنلا عنمت الو رضلا فشكت ال يهف ؛هنع ةمحرلا كسمت نأ عيطتست

 !؟دبعت اذاملف

 رضلا فشكت ال يهف ؛عفرلاو عفدلا لمشي :4ُتَمْيلَكط :هلوقو

 .هتلازإو هعفرب هفشكت الو «هداعبإو هعفدب

 هنمو «ةيافكلا :بسحلاو « ينيفاك : يأ : دم ىح لقط :هلوقو

 وهو «بسحلا نم ۳١[ :أبنلا] باس َطَع كَ ني رجل :ىلاعت هلوق

 ليقو .غلبأ اذهو ءربخ :ةلالجلا ظفلو ءأدتبم :ىبسحو «ةيافكلا

 :نيهجول ؛لّوألا حجارلاو «سكعلا

 روک ع

 ةدافإل رورجملاو راجلا مذق : موتملا لكحوتي هيلع :هلوق

 لكوتملا نأ ىنعملاو .رصحلا ديفي ريخأتلا هقح ا٠ ميدقت َّنأل ؛رصحلا

 ءايلوألاو مانصألا ىلع لكوتي يذلا ام هللا ىلع لكوتملا وه ًٌةقيقح

 لكوي نأ يفاني ال اذهو .ىلاعت هللا ىلع لكوتمب سيلف ؛ةحرضألاو

 ىلع لكوتلا وي ارفق كا نألا ع هجر رخ ىف اات ناينثأإلا

 كلكوت َّنأل ؛ هللا ىلع كلكوت نيبو «كرمأب اًئيش كل لعن يذلا ناسنإلا
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 ىأر هلي ٤ يلا نأ ؛ُهْنَع هللا يضر ِنْيَّصُح نب َنارْمع ْنَع

 . ةنهاولا ّنِم : لاق ؟«(هذه اَم» :َلاَمَك ءِرْفُص ْنِم ُةَقْلَح ٍهِدَي يف الجر

 يهو تم وَ كن ءان الإ َكُديِزت ال اه ؛اهغزنا» : لاف

 011111 . هاد لنآ اَم ؛َكيَلَع

 لقتفم «هيلع دمتعم «لّثذتم كنأو ءرضلاو عفنلا هديب َّنأ كداقتعا هللا ىلع
 .هيلإ كرمأ ضوفم «هيلإ

 ال اهباحصأ عفنت ال مانصألا هذه نأ :ةيآلا هذه نم دهاشلاو
 ام لك اهيلع ساقيف «كلذل اًبابسأ تسيلف ؛رض عفدب الو عفن بلجب
 لدي اذهو . هللاب اًكارشإ اًببس هذاختا ربتعيف ؛يردق وأ يعرش ببسب سبيل

 يف كش الب ةيآلاف ؛ًالإو «هطابنتسا ةّوقو هللا همحر فلؤملا قذح ىلع

 َّنأل ؛اًدج حضاو سايقلا نكلو «مانصألا هيف دبعت يذلا ربكألا كرشلا
 ريكا: بسد سلام لک اهيلع نماقيف وخلا ياست مقالا م
 . هللاب اًكارشإ

 ةيافكلا ضيوفت هيف نإف ؛€ َيَِحط :هلوق يف رخآ دهاش كانهو
 م ينفاني الف ؛ةيقيقحلا بابسألا امأو ‹ةيمهولا بابسألا نود هللا ىلإ

 هدي ولا ؛هيلإ رمألا ضيوفتو ىلاعت هللا ىلع دبعلا لكوت

#+ ¥ # 

 هنا نأل ؛همسا نيبي مل : : الجر ىأر) :نارمع ثيداح يف :هلوق

 ا د ل يع ءاهمكحو ةيضقلا نايب.

 وأ عارذلا يف عجوف ؛ةنهاولا امأو «نافورعم رفصلاو ةقلحلاو ءهسفن

 .دضعلا

 :بولطملا لوصحو بوهرملا نم ةاجنلا وه حالفلا :«تحلفأ ام»
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 5و ممم مررره روم هرم ممم روم ور مرر وم وو ره رهو وو هم ومره مو رم وو ةيممو

 ةقلح سبل لجرلا اذه نأل ؛ةمات ةبسانم بابلل بسانم ثيدحلا اذه
 كديزت ال» :هلوقل ؛هعفرل هنأ رهاظلاو .هعفرل وأ ءالبلا عفدل امإ ؛رفص نم

 . لصأ ىلع ةينبم نوكت ةدايزلاو ءءاّنهو الإ

 :دئاوف ةدع ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفف

 هنأل ؛لاحلا نع ًالوأ لأسي نأ ركنملا راكنإ دارآ نمل يغبتي هنأ ١-

 .«هذه ام» :لاق ةي لوسرلا نأ هليلدو ءاًركنم ركنمب سيل ام نظي دق

 نِم» :لجرلا لوقو «راكنإلل سيلو رهظي اميف مالعتسالل انه ماهفتسالاو

 نهوي ضرم يهو «ةنهاولا ببسب اهتسبل :يأ ؛ةيببسلل نِم :«ةئهاولا
 ءاضعألا ضعب يف نوكي دقو هلك مسجلا يف نوكي دق «هفعضيو ناسنإلا

 نأل ؛اهعزنب هرمأف .«اهعزنا» :هلوقل ؛ركنملا ةلازإ بوجو ۲
 يف انهو :يأ ؛«ائهو الإ كديزت ال اهنإ» :هلوقب كلذ ديأو ءركنم اهسبل

 ؛؟سفنلا نهو امأ ءمسجلا يف انهو هديزت امبرو ءمسجلا يف ال سفنلا

 تيسنو اهيلع تدمتعاو تفعض رومألا هذهب هسفن تقلعت اذإ ناسنإلا نألف

 فاعش] نف ريتك لا هل نيشلا لاعفتالاو. ج لجو دع هللا قلع ديالا
 ىسانتي اًنايحأو «ضرميف ضيرم هنأ حيحصلا مهوتي اًنايحأف ؛ناسنإلا

 رثأ هل ءيشلاب سفنلا لاعفناف ؛اًحيحص حبصيف ضيرم وهو ضرملا ناسنإلا

 لصأ نوكي ةيسفنلا ضارمألاب نوباصي نيذلا ضعب دجت اذهلو «غلاب

 اذكب ضيرم هنأ ناسنإلا نظي ىتح ءرمألا لوأ نم سفنلا فعض مهتباصإ

 سبل يذلا اذهف .ةقيقح موهوملا حبصي ىتح مهولا هيلع دادزيف ؛اذكب وأ
 هيلع تماد ام اهنأ دقتعي فوس هّنأل ؛اًنهو الإ هديزت ال ةنهاولا نم ةقلحلا

 . سفنلا يف فعض كش الب اذهو «نهولا هيلإ داع اهعزن اذإف «ملاس وهف
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 ےک تاب لا ننسي مخا ہور

 ةيرجتلا وأ ةداعلا وأ عرشلا ىضتقمب اهل رثأ ال يتلا بابسألا نأ _

aT 

 :هلوقل ؛كرشلا نم هعفر وأ ءالبلا عفدل اههبشو ةقلحلا سبل نأ - ٤
 ةبيخلا ىلع ليلد حالفلا ءافتناو ««اًدبأ تحلفأ ام كيلع يهو تم ول»

 .نارسخلاو

 فلتخب هنأ ةمجرتلا دنع انل قبس ؟رغصأ وأ ربكأ كرش اذه له نكلو

 : .هبحاص داقتعا بسحب

 هنأ فرعف ؛«كيلع يهو تم ول» :هلوقل ؛ ميتاوخلاب لامعألا نأ
 ام تومي نأ لق ب قب اسل ذل هيت ل تر لق اهم عل

 بلج يف اهيلع دمتعاو هبلق اهب قلع :ي ا
 ل ل ا ةررصلا دو عفنلا

 '.نيعلا هب نوقتي

 نأ لمتحيو «ءاعدلا ىنعمب ةيربخ ةلمجلا :«هل هللا متأ الف» :هلوقو

 / يالا ي باب «بطلا باتك) هجام نباو «- هل ظقللاو + )٤/ ٤٤١( دمحأ :هاور 2(

 خل . .تف ول كتنإف» :هيف سيلو «2151/

 . ؛ةلاضف نبا وه'اذه كرابم نأل ؛نسحن هدانسإ» :«دئاوزلا» يفو
 : ,هاهيلإ تلكو كيلع يهو تمت نإ كنإ» : ظفلب ۰ ) مقرب اًضيأ نابح نبا : :هاورو
 مقرب نابح نبا :هاور «هوحنب نارمع نع نسحلا نع زارخلا رماع يبأ قيرط نمو
 .يبهذلا هقفاوو هححصو )٠١/٤(. مكاحلاو 060
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 ي رک رار کپ و

 “هَل هللا عدو الف ؛ةَعَدَو َقلَعَت ْنَمَو
. 

 . كرش ْدَقَف ؛ةميمت َقّلَعَت ْنَم» :ِةّياَور ىف

 طِبَخ ِِدَي يِف الُجَر ىَأَ ُهّنأ» :ةَفْيَدُح ْنَع مِتاَح يبا نالو

 ءاوس «ةمّرحم ةميمتلا نأ ىلع لاد نيلامتحالا الكو «ةضحم ةيربخ نوكت

 ناك نإف ؛هل هللا متي ال نأب اعد وأ هل هللا متي نأ كي لوسرلا ىفن

 اننإف ؛الإو اب يبنلا هب ربخأ امب ربخن اننإف ؛ربخلا هب دارأ اب لوسرلا

 ؛ةعدو قّلعت نمو» :ِلك هلوق كلذ لثمو .ِلَك لوسرلا هب اعد امب وعدن

 رحبلا نم ذخؤت راجحأ يهو «عدولا ةدحاو :ةعدولاو :«هل هللا عدو الف

 هبصت مل ةعدولا هذه قّلع اذإ ناسنإلا َّنأ نومعزيو «نيعلا عفدل اهنوقّلعي

 .نجلا هبيصي ال وأ «نيعلا

 دضو «نوكسو ةعد يف هللا هكرت ال :يأ :«هل هللا عدو ال» :هلوق

 ضيقنب لموعف ؛اًريخ هل هللا كرت ال :ليقو .ملألاو قلقلا نوكسلاو ةعدلا

 .هدذصق

 وأ عفرت اهنأ دقتعا نإ ربكأ نوكي كرشلا اذه: ؛كرشأ دقف» :هلوقو
 .رغصأ وهف ؛الإو ءهللا رمأ نود اهتاذب عفدت

 )١( «دنسملا» يف دمحأ :هاور ) :»2١54 /4«راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو )4/ ۳۲١(«
 مكاحلاو )515/4(.

 يبهذلا هقفاوو هححصو .

 «ليجعتلا» يف امك ؛نابح نبا ريغ هقثوي مل «يرفاعملا ديبع نب دلاخ :هيفو )ص١١4(«
 «عمجملا» يف يمثيهلا لاقو ءهديج هدانسإ» :(705/4) ؟بيغرتلا» يف يرذنملا لاقو )٥/

  :) ۴۳.؟نوقثوم هلاجرو» :(4١١ص) «ليجعتلا» يف ظفاحلا لاقو ؛«تاقث هلاجر»

 .(بطلا باتك ء۲۱۹/6) مكاحلاو )١57/4(« دمحأ :هاور (؟)

 دمحأ ةاورو» ٠١17(: /5) «عمجملا» يف يمثيهلاو (07/4) «بيغرتلا ١ يف يرذنملا لاقو

 . تاق
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2 r دي لإ لاب محرڪ نمي امر# : لوق النو أهُهَعَطَفَف «ىّمُحلا یم 
 . رت

 : لِئاسَم هيف ©

 . كيل لطول امهر لنمو فعلا سل يف طيف ىلوألا

 نم سبل ظيخ هدي يف : يأ ؛ةيببسلل انه «نم» :«ىّمَحلا نم» :هلوق

 .اهنم ىفشي وأ هيلع دربتل ىَّمُحلا لجأ

 ءديلاب ركنملا رييغت نم اذه هلعفو «طيخلا عطق :يأ :؟هعطقف» :هلوق
 ' .اهريغو ديلاب ركنملا رييغت يف مهتوقو حلاصلا فلسلا ةريغ ىلع لدي اذهو

 مخو لِ لاب مشرڪ ُنِموُي امو# :ىلاعت هلوق التو :هلوقو

 نوتمؤي E ب الا : 4 نورت
 .ةيهولآلا ديحوتب نورفكيو ةيبوبرلا ديحوتب

 : يأ ر 42 كرا :هلوقو
 ديربتل اطيخ سبل ملسم لجر يف ةفيذح مالكو «كرشلاب نوسبلتم مهو

 ناميإ هيف عمتجي دق ناسنإلا نأ ىلع ليلد هيفو اهنم ء ءافشلا وأ ىمحلا
 عم عمتجي ال ربكألا كرشلا نأل ؛ربكألا كرشبلا سيل نكلو ‹كرشو
 .مولعم ٌّرمأ اذهو ءرغصألا كرشلا انه دارملا نكلو .ناميإلا

 ي مف *

 : لئاسم بابلا اذه يف :يأ :«لئاسم هيف» :هلوق

 :كلذ لثمل امهوحنو طيخلاو ةقلحلا سبل يف ظيلغتلا :ىلوألا ©

 ٠١١. ةيآلا :فسوي ةروس (1)

 ريسيتا يف هدنس دروأ دقو « متاح يبأ نبا هاور «فيعض» :(هالزص) هديدسلا جهنلا» يفو

 1 .«ةفيذح نم عامس ةورعل فرعي الو .ةفيذح نع ريبزلا ن نب ةورع قيرط نم «ديمحلا زيزعلا
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 هيف .َحَّلْفَأ ام ؛ِهْيَلَع َيِهَو َتاَم ْوَل َيِباَحَّصلا َّنَأ :ةيناثلا

 .رْئاَبكلا َنِم ُرَبْكَأ َرَعضألا َكْرّشلا نأ : ِةَباَحَّصلا مالك ٌدِهاَش

 . ةَلاَهَجلاِب ْرَذْعُي مَ هنأ : ةثلاثلا

 تحلفأ ام كيلع يهو تم ول ف انهو الإ كديزت ال  اهعزنا» : هلكت هلوقل

 .اهب قلعتلاو ءايشألا هذه سبل يف ميظع ظيلغت اذهو «ةاَدبأ

 . حالفلا نع دعبأ وهف !؟يباحصلا نود نمب فيكف ؛ يباحص

 ربكأ رغصألا كرشلا نأ :ةباحصلا مالكل دهاش هيف» :فلؤملا لاق

 . «رئابكلا نم

 كرشلاف ؛كلذك وهو «مهلوقل :يأ ؛؛ةباحصلا مالكل» :هلوق

 هللاب فلحأ نأل» :هنع هللا يضر دوعسم نبا لاق «رئابكلا نم ربكأ رغصألا

 كرشلا ةئيس نأل كلذو 7 0ةداص هريغب فلحأ نأ نمل بحأ اًيذاك

 فالخب ءرغصأ ناك ولو رفغي ال كرشلا نأل ؛ةريبكلا ةئيس نم مظعأ

 . ةئيشملا تحت اهنإف ؛ رئابكلا

 ول» :ِْنِكَت هلوق نأل ؛رظن هيف اذه :ةلاهجلاب رذعي مل هنأ :ةثلاثلا ©

 لب «ملعلا لبق تام ول هنأ حيرصب سيل «اّدبأ تحلفأ ام كيلع ىهو تم

 ترمأو تملع نأ ذعب : يأ ؛هاًدبأ تحلفأ ام كيلع ىهو تم ول» :هرهاظ

 :ناعون لهجلا :لوقنف ؛ليصفت ىلإ جاتحت ةلأسملا هذهو .اهعزنب

 نع اًئشان ناك امف «هيف رذعي ال لهجو «ناسنإلا هيف رذعي لهج

 لاق )۸۹٠۲(. مقرب «ريبكلا» يف يناربطلاو «(159/4) «فنصملا» يف قازرلا دبع :هاور 0(

 ةاور هتاور» :(1۷۷ /4) هدئاوزلا عمجم» يف يمئيهلاو 1٠۷( /۳) «بيغرتلا» يف يرذنملا

 . ؟حيحصلا
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 » :ِهِلْوَقِل شق لب ؛ةَلِجاَعلا يف عفن ال الأ :ةعبارلا

 . هاَنَهَو الإ َكُدِنرَت

 رفكلا يف ءاوس «هيف زذعي ال هنإف ؛ملعتلل يضتقملا مايق عم لامهإو طيرفت
 كو لمه عل هنأ يأ «كلذ فالخ نع اًئشان ناك امو «يصاعملا يف وأ

 ءيشلا اذه نأ هلاب ىلع أرطي مل ناك نأب ملعتلل يضتقملا مقي ملو طرفي

 ناك نإو «هرضي مل ؟مداسإلا ىلإ اتت تاك نزف «هيف رذعي هنإف .؟مارح

 ىلع هللا ىلإ هرمأ ةرخآلا يف نكل ءايندلا يف رفاك وهف ؛رفكلا ىلإ اًبستنم

 .راثلا لخد ىصع نإو «ةنجلا لخد عاطأ نإف ؛نحتمي «حجارلا لوقلا
 اذه نأ هلابب رطخي ملو ءاملع هدنع سيل ةديعب ةيدابب أشن نم.اذه ىلعف

 :ةلثمأ هلو «رذعي اذهف ؛بجاو' ءيشلا اذه نأ وأ «مارح ء ءيشلا

 ملو ا ةديع ب ن رر رم وهز غلي ل جر اوك
 غلب اذإ الإ تادابعلا هيلع بجت ال ناسنإلا نأ نظيو ءاًئيش ملعلا نع عمسي

 ال وهو ةنس ةرشع سمخ هل مت ىتح هغولب دعب يقبف «ةنس ةرشع سمخ
 روذعم هنأل ءاضقلاب هرمأن ال اذهف ؛ةبانج نم رهطتي الو يلصي الو موصي
 تناك ول كلڈكو «لاب ىلع هل أرطي ملو ملعتلاب هيف طرفي مل يذلا هلهجب
 اهلاب ىلع أرطي ملو لأست نم اهدنع سيلو ةريغص يهو ضيحلا اهاتأ ىثنأ
 تناك اذإ رذعت اهنإف ؛ةنس ةرشع سمخ اهل مت اذإ الإ بجاو ءيشلا اذه نأ

 ' نأ عيطتسي ندملا يف نكاسلاك سكعلاب ناك نم امأو . .يلصت الو موصت ال
 نأ نذملا يف بلاغلا نآل ؛رذعي ال اذهف ؛ةلفغو نواهت هدنع نکل «لأسي

 لكب مهلأسي نأ عيطتسي ءاملع اهيف دجويو «هيلغ ىفخت ال ماكحألا هذه
 . لهجلاب رذعي الو ءاضقلا همززلبف «طرفم وهف ؛ةلوهس

 الإ كديزت ال» : هلوقل ؛«رضت لب ,ةلجاعلا يف عفتت ال اهنأ :ةعبارلا ©

 اهنا يريئاو داجلا ديس با رحت داك



 1Y امهوحنو طيخلاو ةقلحلا سبل كرشلا نم باب

 . كلذ َلْثِم َلَعَف ْنَم ىَلَع ظيلغئلاب راكنإلا :ةسماخلا

 .هيَلِإ لکو ءس َقّلَعَت ْنَم ناب ُحيِرْضَتلا : ةسداسلا

 . دَر ذم ؛ةَميِمَت َنَلَعَت ْنَم ناب ُحيِرْصَتلا :ةعباسلا

 . كلذ ْنِم ىُمُحلا َنِم ٍطْيخلا َنيِلْعَت َّنَأ :ةنم

 ا ل اذ لف نسف نم ا

 هللا متأ الف ؛ةميمت قلعت نم» :هلوق اًضيأو «فلؤملا هيلإ راشأ يذلا

 . هل

 :هلوق نم ذخؤت :هيلإ لكو اًئيش قلعت نم نأب حيرصتلا :ةسداسلا ©
 قلعت نم نأو «ةيربخ ةلمجلا انلعج اذإ «هل هللا متأ الف ؛ةميمت قلعت نم»

 ىلإ لكو نمو «ةميمتلا هذه ىلإ ًالوكوم نوكيف «هل متي ال هللا نإف ؛ةميمت
 ايش قلعت نم» «ةحيرص هدعب يذلا بابلا يف اهنكلو لذ دقف ؛قولخم

 . "”«هيلإ لکو

 ىدحإ وهو :كرشأ دقف ؛ةميمت قلعت نم نأب حيرصتلا :ةعباسلا ©
 .رماع نب ةبقع ثيدح يف نيتياورلا

 لعف نم ذخؤي :كلذ نم ىمحلا نم طيخلا قيلعت نأ :ةنماثلا ©
 :ىلاعت هلوق التو ی يلا نع طخ كيم ا یار اا

 . ةر مشو الإ ناب مشرڪ نمو امو

 )١( ص هجيرخت يتأيس )۱۸۳(.



 امهوحنو طيخلاو ةقلحلا سبل كرشلا نم باب ۱۷٩

 ولد :ةَباَحَّصلا َّنَأ ىَلَع ٌليِلَد َةَيآلا َةَفيَّذَُح ُةَوالِت : ةعساتلا 1

 ِساَّبَع نبا رد امك ؛ رْعضألا ىَلَع ٍرَبكألا رشا يف يب تايآلاب

 .ِةَرَقَبلا يآ يف

 كلذ نم نيل نب 0 هك نأ : : ةرشاعلا

 نولدتسي ةباحصلا نأ ىلع ليلد ةيآلا ةفيذح ةوالت :ةعساتلا ©

 ةيآ يف سابع نبا ركذ امك رغصألا ىلع ربكألا كرشلا يف يتلا تايآلاب

 يف نرش مشو الإ اب مشرڪ ُنِمْؤُي امو :ىلإعت و نأ يأ :ةرقبلا
 ىلع :ربكألا كرشلا يف ةدراولا تايآلاب نولدتسي:مهنكل ءربكألا كرشلا
 ؛ةلملا نم جرخي ال ناك نإو ةقيقحلا يف كرش رغصألا نأل ؛رغصألا

 .ربكأو رغصأ :ناعون كرشلا :لوقن اذهلو

 ناسك هنو يهز :ةةرقبلا ةبآ يف سابع نبا ركذ امك» :هلوقو

 قيما. لاو هلأ يشك موم اًاَدَكأ ھا نود نم دب نم سالا تريد
 نوكت ىتلا ا ؛ةيآلا ٠٠١] :ةرقبلا] 4 . . . ر اح ٌّدَمَأ
 iT .- لجو زع - هلل ذنلا ذاختا نم هل هللا ةبحمك

 نما : 507 :كلذ نم نيعلا نم عدولا قيلعت نأ :ةرشاعلا ©

 الو اًعرش تباث اهل رثآ ال هنأل ؛ ةيكرشلا مئامتلا قيلعت نم : يأ ؛«كلذ

 | .اًردق 5

 مهل متي ال هللا نأ ةميمت قلعت نم ىلع ءاعدلا :ةرشع ةيداحلا ©
 ءاعد نم ذخؤت :هل هللا كرت :يأ ؛هل هللا عدو الف ؛ةعدو قلعت نمو



 نفي امهوحنو طيخلاو ةقلحلا سبل كرشلا نم باب

 ااا اما وون ءءء و مرو ووو هوم مو موو ووو ومو وفم رهو موو وهف ممو

 متعمس اذإو» .'''«كيلع هللا اهدر ال :اولوقف ؛دجسملا ىف ةلاضلا دشني

 . "”:كتراجت هللا حبرأ ال :اولوقف ؛دجسملا يف عاتبي وأ عيبي نم

 هلاق امنإ ثيدحلا نكلو «كل هللا متأ ال :هل لوقت اًضيأ انهف

 صخشل لوقنو حيرصتلاب اذه بطاخن الف ؛مومعلا ليبس ىلع 45 لوسرلا
 حيرصتلاب لعافلا انتبطاخم نأل كلذو «كل هللا متأ ال :ةميمت هيلع انيأر

 نإف ؛عدولا وأ مئامتلا عد :لوقن نكلو «هروفنل اًببس نوكي فوس نييعتلاو

 الف ؛ةعدو قلعت نمو «هل هللا متأ الف ؛ةميمت قلعت نم» :لوقي كي يبنلا

 . هل هللا عدو

 انف مخ رك

 )١( ءدجسملا يف ةلاضلا دشن نع يهنلا باب «دجاسملا) يف ملسم :هجرخأ ۳۹۷/۱(.

 يف يئاسنلاو 20574 /۲ «دجسملا يف عيبلا نع يهنلا باب «عويبلا) يف يذمرتلا :هجرخأ (؟)

 مكاحلاو «(دراوم )١7”7  نابح نباو )۱٤۰۸(« يمرادلاو 2(١ا/5) «ةليللاو مويلا لمع»

 ٤٤۷(. /۲) يقهيبلاو «(07/5)

 . يبهذلا هقفاوو «مكاحلا هححصو « يذمرتلا هنسحو



 مئامتلاو ىقرلا يف ءاج ام باب ش ۱۷۸

 اَب

 ِئاَمَّلاَو ىَقُرلا يف َءاَج م

 223131111101192 .. وراس ضنَب يف اک ل

 . مئامتلاو ىقرلا يف ءاج ام باب :فلؤملا لوق

 فلتخي هيف مكحلا ّنأل ؛كرشلا نم بابلا اذه نأ فلؤملا ركذي مل
 اهّنأ لوألا بابلا يف فلؤملا مزج اذهلو «طيخلاو ةقلحلا سبل مكح نع
 نم نال كرش اهّنأ ركذي م ؛بابلا اذه امأ «ءانثتسا نودب كرشلا نم
 ا ' ..«مئامتلاو ىقرلا يف ءاج ام باب» :لاق اذهلو ءكرشب سيل ام ىقرلا

 د هيلع ىقر :لاقيف ؛ةءارقلا يهو «ةيقر عج :«ىقرلا» :هلوق
 ْ ”دوعمعلا تالاب د هلع يرو «ةءارقلا نم  فلألاب

 متي هنأ نوري مهن ؛ةميمت تيمسو . «ةميمت عمج : : مئامتلا» :هلوق

 .نيعلا عفد اهب

 قس ىتشو «ةئاقإلا لحم ةقرافم :رمَسلا :ةهرافسا» :هلوق

 .ناينبلا نم هجورخل هدلب نع رهظيو رفسي هنأ وهو «يّسح : لوألا

 فشكي :يأ ؛لاجرلا قالخأ نع رفسي هنأ وهو «يونعم : يناثلا
 .رافسألاب الإ مهعئابطو مهتاداعو مهقالخأ .فرعت ال سانلا نم ريثكو اهنع



 1۷۹ مئامتلاو ىقرلا يف ءاج ام باب

 ةَدالِق وأ رّتَو َنِم ةَدالِق ريب ِةَبَقَر يف ّنَيَقْبَي ال ْنَأ» :ًالوُسَر َلَسْرَأَ
Eفَعطف الإ »'. 

 ىلوألاو «يوارلا نم كش :«ةدالق وأ ءرتو نم ةدالق» ؛هلوق

 نيعلا عفدي كلذ نأ نودقتعيو «راتوألا نم ذختت تناك دئالقلا ّنأل ؛ حجرأ

 َّنأ قبس دقو «ببسب سيل امب قّلعت هّنأل ؛دساف داقتعا اذهو ءريعبلا نع

 ءايشألل تبثأ هقلعتب هّنأل ؛كرش يسح وأ يعرش ببسب سيل امب قلعتلا
 هذه عطقت نأ كك يبنلا رمأ اذهلو «هردقب الو هعرشب ال هللا هتبثي مل اًببس
 ةدايقلل لمعتست امَّنإو ءرتو ريغ نم ةدالقلا هذه تناك اذإ اّمأ .دئالقلا

 كلد نولمعي سانلا ناكو ءدسافلا داقتعالا مدعل هب سأب ال اذهف ؛مامزلاك

 .هريغ وأ فوصلا نم اًريثك

 اًرشتنم ناك يذلا وه اذه ّنأل ؛ريعبلا َرَكَذ :«ريعب ةبقر يف» :هلوق
 سيلو «ليثمتلاك نوكيف ؛مهدنع عقاولا ىلع َءانب ديقلا اذهف ؛كاذنيح

 :ثيدحلا نم دافتسي *

 مهدقفتيف ؛مهلاوحأل اًيعارم نوكي نأ موقلا ريبكل يغبني هنأ ١

 .مهلاوحأ يف رظنيو

 اًمرحم اولعف اذإف ؛ةعيرشلا هيضتقت امب مهتياعر هيلع بجي هنأ  ؟

 .هيلع مهُتح بجاو يف اونواهت نإو «هنم مهعنم

 بلج يف اًببس لعجت ءايشأ لبإلا قانعأ يف قلعت نأ زوجي ال هنأ ٠

 كرش هّنأل ؛اًردق الو اًعرش ال كلذك تسيل يهو ءةرضم عفد وأ ةعفنم

 ء(۹/۲١ «لبإلا قانعأ يف هوحنو سرجلا يف ليق ام باب ؛داهجلا باتك) يراخبلا :هاور )١(

 .(1575/7 «رفسلا يف سرجلاو بلكلا ةهارك باب «سابللا باتك) ملسمو



Aمئامتلاو ىقرلا يف ءاج ام باب  

 0 هس. :لاق ؛ُهْنَع هللا َيِضَر ٍدوُعْسَم 8 م نبا ٍنعَو

 eee st َمِئاَمَتلاَو ىَقْولا َّن ل : لومي + قلك هللا لوس

 ؛لجرلا وأ ديلا يف تلعج ول لب «ةبقرلا ىف ةدالقلا نوكت نأ مزلي الو

 ميرا يجر حدر يحمل ؛ةبقرلا مكح اهلف

 : .رّئؤي ال ناكملاف

 0 ا داو علل ردن شم اهمال

 2108 ءاهمومع ىلع تسيل هذهو «ةيقر عمج : :«ىقرلا َّنإ» :هلوق

E eمي «عرشلا هإدرو ام ريغب ىكرلا ومو  

 تناك ولو عوشلا هب درب مل ام ثيدحلا يف ىقرلا دارملا ا ر
 ؟كرش هيف ناك ام دارملا وأ « ةحابم

 ءاًضعب هلفعب ضقاني ال لك يبنلا مالك لل ؛يناثلا : :باوجلا

 ىتلا ةحابملا ىقرلا اذكو .ةزئاج عرشلا اهب درو. يتلا ةعورشملا ىقرلاف

 .اًضيأ ةزئاج كرش هيف سيل هدنع نم ءاعدب ضيرملا ناسنإلا اهب ىقرُي
 نوقتي دالوألا ىلع قلعي ءيش» :هلوقب فلؤملا اهرّسف :«مئامتلا» :هلوق

 . نيعلا هب ىَقّتت اًببس اهلعجي مل عراشلا َّنأل ؛ كرشلا نم يهو ««نيعلا هب
 لهف ؟نيجلا نم اًفوخ ةيلابو ةر سبالم هءانبأ سبلُي ناسنإلا ناك اذإو

 .ءائيش كرت امَّنإو ءاًئيش لعفي مل هّنأل ؛هب سأب ال هنأ رهاظلا ؟زئاج اذه
 نامثع َّنأ «داعملا داز» يف ميقلا نبا ركذ دقو ءليمجتلاو نيسحتلا وهو
 هجولا يف جرخت يتلا يه : ةنونلاو «هتنون اومّسد ::لاقف ءاًحيلم اًيبص ىأر

 ْ .اودّوس :يأ ؛اومّسد ىنعمو «ةرقنلاك يبصلا كحضي امدنع

 .(4؟ص) قبس (۱)



 اما مئامتلاو ىقرلا يف .ءاج ام باي

 .ءاملعلا نيب فالخ اهيفف ؛هتبقر وأ هدي ىلع لفطلا اهسبليو ءاهيلع

 مهضعب نأ كلذ نمو .زوجت الو «ةعونمم اهّنأ :ثيدحلا رهاظو

 قودنص يف اهعضيو «ةريغص قاروأ يف ةريغص فورحب هلك نآرقلا بتكي
 نآرقلل اقول ؛ثدحم هنأ عم اذهو «يبصلا ىلع اهقّلعيو ءريغص

 «ةساجنلاب ثّولتي امبرو «هباعل هيلع ليسي فوس يبصلا اذه َّنأل ؛ميركلا

 .نآرقلل ةناهإ هلك اذهو «ةرذقلا نكامألاو مامحلا هب لخديو

 كّربتلا نم اًعون تادابعلا نم اوذختا سانلا ضعب نأ فسألا عمو

 هب حسميو «يناميلا نكرلا حسمي سانلا ضعب َّنأ نم دهاشي ام لثم ؛طقف

 باب نم يناميلا نكرلا حسم اولعج مهنأ هانعم اذهو ءهردصو لفطلا هجو

 كأ ملعأ ينإ» :رجحلا يف رمع لاق دقو «لهج اذُهو «دبعتلا ال كربتلا

 ام كلّبقي ةي هللا لوسر تيأر يأ الولو ‹عقنت الو رضت ال رجح
 . “یىللىق

 ببحي هنأ نومعزي «جوزلا ىلع هنوقّلعي ءيش : (ةلوتلا» :هلوق

 ببسب سيل هلأل ؛كرش اذهو «هتأرما ىلإ جوزلاو اهجوز ىلإ ةجوزلا

 هاقلأ اذإو «جوزلا دي يف عضوي جاوزلا دنع ىرتشُي متاخ :ةلبدلاو

 ءررضلاو عفنلا هيف نودقتعي مهف ؛اهبحي ال هنإ :ةأرملا تلاق ؛ جوزلا

 «ةتباث امهنيب ةقالعلا َّنأ ىنعي هّنإف ؛جوزلا دي يف ماد ام هّنإ :نولوقيو

 ‹«جحلا باتك) يف ملسمو »)40/1 «رجحلا ليبقت باب «جحلا باتك) يف يراخبلا :هاور 0(

 ١/ ٩۲١(. «رجحلا ليبقت بايحتسا باب



 مئامفلاو ىقرلا يف ءاج ام باب : ۱۸۲۴

 ا خا ُهاَوَر .؛كْرِش

 ا ؛اَنْيَش َقْلَعَت ْنَم» :اًعوُفْرَم مْيكع نب هللا ِدْبَع ْنَعَو

 نإو  ءرغضألا كرشلا نم هّنإف ؛ةينلا هذه تدجو اذإف «سكعلاب سكعلاو
 اهّئإف «ىراصنلاب هّبشت هيفف ؛ اهبحصت لأ ةديعب يهو - ةينلا هذه دجوت مل
 . مهنم ةذوخأم

 وهوأ ثلا رود هك رجال ةيعلاب نوف 3 يعدلا نت ناك رو

 وبا ميرحت وأ «ىراصنلا ةاهاضم وأ ‹كرشلا نم م امإ يهف ؛بهذلا سبل

 نم متاخ اهنأل ةزئاج يهف ؛كلذ نم تلخ نإف ٠ ءلاجرلل تناك نإ

 1 متاوخلا

 ام بسحب : :لؤقن ؟ربكأ وأ رغصأ كرش يه له :اكرش» :هلوقو
 كرش ئهف ؛ هللا وه ةبحملل ببسملا نأ اًدقتعم اهذَخَنا نإ اهنم ناسنإلا ديري

 : .ربكأ كرش يهف ؛ ؛اهسفنب لعفت اهنأ دقتعا نإو ءرغصأ

 تف د خنق

 ا يآ ا :هلوق

 :؛طرشلا قايس يف ة ةركن . :اًئيشو :ن ةفوح لاؤزو هب اجر قلعت ناصو

 هتبغر لعجو «- ىلاعتو هناحبس - هللاب قّلعت نمف ءءايشألا عيمج معتف
 رهف هلآ 1ع لکو نموإ# :لوقي ىلاعت هللا داف ؛هنم هفوخو هيف هءاجرو
 :مهعابتأو لسرلا ءاعد نم ناك اذهلو «ةيفاك :يأإ ؛[۳ :قالطلا] بمسح

 نباو 40517 /5 «مئامتلا قيلعت يف باب «بطلا باتك) دواد وبأو ء(۳۸۱/۱) دمحأ :هاور )١(
 . /4 مئامتلاو ىقرلا) يف مكاحلاو ١١/١(« «مئامتلا قيلعت باب «بطلا باتك) هجام

(EIAمقرب نابح نباو «- يبهذلا هرقأو ‹؛نيخيشلا طرش ىلع دانسإلا حيحص» :لاقو -  

(0Dمقرب ؟ريبكلا» يف يناربطلاو  )10۳(. 



 1۸۳ مئامتلاو ىقرلا يف ءاج ام باب

 ا أ ُهاَوَر . اهيَّلِإ لك

 . َنْيَعلا هب َنوُقَتَي دآلؤألا ىَلَع ُقّلَعُي ءع ْيَش :؟ُمِئاَمَتلا»

 نيح ميهاربإ اهلاق ««ليكولا معنو هللا انبسح» :دئادشلاو بئاصملا دنع

 اوْعَمَج دد سالا َّنِإ# : مهل ليق نيح هباحصأو دمحم اهلاقو ءرانلا يف يقلأ
 . 4ون کت

 : يأ :«هيلإ لكو» :هلوق

 : هللا ريغب قلعتلا ماسقأ *

 نكمي ال ءىشب قّلعتي نأ وهو «هلصأ نم ديحوتلا ىفاني ام :لوألا

 دات قلعت ل بقا“ لع افرع امتع[ هلع و «ريثأت هل نوكي نأ

 ةديدشلا ءارضلا مهتّسم اذإ اذهلو «بئاصملا لولح دنع اهيف نمب روبقلا

 .ةلملا نم جرخم ربكأ كرش هنأ كش ال اذهف ؛انذقنأ !نالف اي :نولوقي

 يعرش ببس ىلع دمتعي نأ وهو «ديحوتلا لامك يفاني ام : يناثلا

 هبلق فرص مدعو «- لجو زع هللا وهو «ببسملا نع ةلفغلا عم حيحص
 ببسلا اذه َّنأل ؛ربكأ كرش لوقن الو ءكرشلا نم عون اذهف ؛هيلإ

 .اًببس هللا هلعج

 هدامتعا عم «طقف اًببس هنوكل اًدرجم اًقّلعت ببسلاب قّلعتي نأ :ثلاثلا

 لطبأل ءاش ول هللا نأو هللا نم ببسلا اذه نأ دقتعيف ؛هللا ىلع يلصألا

 . ضوفو «هيلإ دنسأ

 )١( دمحأ :هاور )٤/ ۳٠١(ء «قيلعتلا ةهارك يف ءاج ام باب «بطلا باوبأ) يذمرتلاو ٦/

  _ ۳مكاحلاو «- «ىليل يبأ نبا ثيدح نم هفرعن امنإ ميكع نب هللا دبع ثيدح» :لاق
 «بطلا باتك) يف 5١5/4(,.

 «ينابرلا حتفلا» يف انبلا نبا لاقو «يبهذلاو وه هنع تكسو )١۷/ :)۱۸۸اذه :تلق»

 .؛هديؤت دهاوش هلو اميس ال نسحلا نع هتجرد لقت ال ثيدحلا

 N .. .سانلا مهل لاق نيذلا# باب «ريسفتلا باتك) سابع نبا نع يراخبلا :هاور (۲)

9( 



 مئامتلاو ىقرلا يف ءاج ام باب 184

 فلسا ضعي هيف َصَخَرَف ؛نآْرُقلا نم ُنَلَُملا َناَك اد نکل

 نبا مهني هلع ْيِهْنَملا َنِم ى هلت هيف صْخَرُي ْمَل مُهُضْعِبَو

 .ُْلَع هللا َيِضَر ٍدوُعْسَم

 02 ؛- لجو زع- هللا ةئيشمب الإ ببسلل رثأ ال هلأو ىاقبأل ءاش ولو ىرثأ

 :. هيف مثإ ال اذه ىلعو ءالصأ الو ًالامك ال ديحوتلا يفاني ال اذهف

 قّلعُي ال نأ ناسنإلل يغبني ةحيحصلا ةيعرشلا تلا دوجو عمو
 اًملعت هبترمب هبلق قّلعتي يذلا فظوملاف .هللاب اهلقْلعي لب «ببسلاب هسفن
 امأ «كرشلا نم عون يف عقو دق «هللا وهو «ببسملا نع ةلفغلا عم ءالماك
 لعجو «- ىلاعتو هناحبس هللا وه ببسملاو «اببس بترملا نأ دقتعا اذإ

 .٠ لكوتلا ىفاني ال اذهف ؛ببس بترملا نأ رعشي وهو ءهللا ىلع دامتعالا
 هللا وهو «ببسملا ىلع هدامتعا عم بابسألاب ذأ لكك لوسرلا ناك دقو
 .- لجو زع

 قلعتملا َّنأل ؛قّلع نم :لقي ملو ء«قلعت نم» :ثيدحلا يف ءاجو
 سيلو هب هلمأو هءاجرو هفوخ لزني ثيحب بيع ميكي قاطني يللاب

 . قلع نم كلذك

 نم قّلعُملا ناك اذإ :خلإ «. . .نآرقلا نم قّلعُملا ناك اذإ» :هلوق
 اهيف فلتخا ةلأسملا هذهف ؛ةدراولا راكذألاو ةحابملا ةيعدألا وأ نآرقلا

 :ىلاعت هلوق مومعل كلذ يف صخر نم مهنمف ؛ هللا مهمحر فلسلا

 .ملو ء[۸۲ :ءارسإلا] ا و ا ره امنا كلا ني لرو
 نأ ىلع ٌلدف ؛نآرقلا اذهب ءافشتسالا ىلإ اهب لصوتن يتلا ةليسولا ركذي
 ءاود نآرقلا ناك ول امك «ةزئاج يهف كلذ ىلإ اهب لصوتي ةليسو لك



 1A0 مئامتلاو ىقرلا يف ءاج ام باب

 ّلَأِل ؛هب ءافشتسالل نآرقلا قيلعت زوجي ال :لاقو كلذ عنم نم مهنمو

 أرقت كأ ىنعمب «هب ةءارقلا يهو «ةنيعم ةفص ىلع درو نآرقلاب ءافشتسالا
 ةفص ىلع نآرقلاب ءافشتسالا انلعج ولف ءاهزواجتن الف ؛هب ضيرملا ىلع

 فلؤملا هلقن دقو ءاًعورشم سيل اًببس انلعف انّنأ كلذ ىنعمف ؛درت مل
 قيلعت نأب يسفنلا روعشلا الولو .هنع هللا يضر دوعسم نبا نع هللا همحر

 َّنإف ؛اًرهاظ اًرمأ ةروصلا هذه ىلع ةيببسلا ءافتنا ناكل ؛ءافشلل ببس نآرقلا
 رثأتي هّنإف ؛ملألا ناكم ىلع ثفنلا فالخب «ضرملاب ةقالع هل سيل قيلعتلا

 .كلذب

 تايآلا قلعت نأ ىغبني ال هّْنِإ :لاقي نأ برقألا :لوقن اذهلو

 ةد ضان اأ ليفي كف ملا اذه نار اني ل اهب اا
 هب نأ و قلع اذإ اًضيأو ءءالخلا تيب لوخدو ءالثم ةبيغلاك ؛نآرقلا

 ىلع يسركلا ةيآ قلع :ًالثمف ؛ةعورشملا ةءارقلا نع هب ىنغتسا ءافش
 ءاهأرقأ نلف يردص ىلع يسركلا ةيآ نأ ماد ام :لاقو «هردص

 ةءارقلا نع ءانغتسالاب رعشي دقو «عورشملا نع عورشملا ريغب ينغتسيف
 لاب امبرف ؛اًيبص ناك نإو .هردص ىلع نآرقلا ناك اذإ ةعورشملا

 هيف لب يبنلا نع دري مل اًضيأو ءقّلعملا اذه ىلإ ةبوطرلا تلصوو
 ةجرد ىلإ لصي نأ اّمأ ءلعفي ال هّْنِإ :لاقُي نأ برقألاف .ءىش

 اًمّرحم نوكي هلإف ؛اروظحم نّمضت اذإ نكل هيف فقوتأ انأف .؛ميرحتلا
 .روظحملا كلذ ببسب

 ني ## +#



 مئامتلاو ىقرلا يف ءاج ام باب 000 ۸٩

 م ليِلَّدلا اهم صخر « َمئاَرَعلا يس ىَيَلا یه : «(ىقّرلا» و

 لا نم هلك هللا لوشسر ةيف صخر دقق كاشلا نم الخ

 لاو

 ؛هيلع مزعو .سانلا فرع يف :يأ :«مئازعلا ىَمسُث يتلا» :هلوق

 .ةءارق : يأ ؛ةميزع هذهو «هيلع أرق : يأ

 ةيلاخلا ءايشألا : يأ :«كرشلا نم الخ ام ليلدلا اهنم ٌصخو» :هلوق
 بر مهللا» :لثم هظفلب درو امم ناك ًءاوس «ةزئاج يهف ؛كرشلا نم

 ':لثم هظفلب دري مل وأ .٠ . . يفاشلا تنأ فشا «سابلا بهذأ !سانلا
 اي) : لثم. «ةزئاج ريغ اهنإف ؛كرش اهيف ناك نإو ««هفشا مهللا .هفاع مهللا»

 .كلذ وحنو ء«هفشا !تيملا نآلف ايو «هذقنأ !ينج

 ی ی ا :؛ةمخلاو نيعلا نم» :هلوق

 "الإ ةءارقلا زاوجب صخر مل ليلدلا َّنأ :فلؤملا مالك رهاظو .ةنجلا لخد
 "ناک دقف ؛امهريغب درو نكل «(ةمحلاو .نيغلا» : نيرمألا نيذه يف

 عاطتسا ام امهب حسميو «تاذوعملاب همانم دنع هيدي ىلع خفني ب يبنلا

 ضعب ىري اذهلو .ةمح الو اًئيع سيلو «ةيقرلا نم اذهو «"”هدسج نم
 «مأع امهريغو ةمحلاو نيعلل نآرقلا نم ةيقرلا يف صيخرتلا نأ ملعلا لهأ
 ال :يأ ؛«ةمح وأ نيع نم الإ ةيقر ال١ :ِلك يبنلا لوق ىنعم َّنِإ :لوقيو
 : نيعلاب بيصملاف ؛ةيقرلا ٌبلط :ءاقرتسالاو ؛ةمنح وأ نيع نم الإ ءاقرتسا

 .(98ص) قبس )1١(

 2081/5 «ضيرملل دئاعلا ءاعد باب EES هاور «ةشئاع ثيدح نم (۲)
 1771١/4(. ءضيرملا ةيقر بابحتسا باب «مالسلا باتك) ملسمو

 ٤٤/۳( «تاذوعملا لضف باب «نآرقلا لئاضف باتك) ةشئاع ثيدح نم يراخبلا :هاور (۳)
 .(19777/4 «؛ثفنلاو تاذوعملاب ضيرملا ةيقر باب) مالسلا باتك ملسم دنع هلصأو



 ليف مئامتلاو ىقرلا يف ءاج ام باب

 ىلإ ةآرَملا ُبْبَسُي هنأ َنوُمْعْرَي ةّتوُفلَضَي نيل يه : (ُةَلَوْعلا»و

 1 َرْما ىلإ لْجَولاَو اهجوز

 ىف ديعس ىبأ ثيدح ىف امك ديفم هّنأل ؛هيلع أرقي نأ هريغ نم ناسنإلا
 .' ةيرسلا ةصق . 0 ١ ةريععو وبلا

 : ةيقرلا زاوج طورش *

 عفنت اهّنأ دقتعا نإف شا ملا نود اهتاذب عفنت اهلآ دقتعي ال نآ : لوألا

 ًالِإ عفنت ال ببس اههنأ دقتعي لب «كرش لب ءمّرحم وهف ؛ هللا نود نم اهتاذب

 . هللا نذإب

 ءاعد ةنمضتم تناك اذإ امك ؛عرشلا فلاخي امم نوكت ال نأ : يناثلا

 . كرش لب «ةمّرحُم اهَّنإف ؛كلد هبشأ امو «نجلاب ةثاغتسا وأ هللا ريغ

 ل ل ‹«ةمولعم ةموهفم نوكت نأ : ثلاثلا

 .زوجت ال اهّنِإف ؛ةذوعشلاو

 .لاح لكب زوجت ال اهّنإف ؛مهفت ال ةباتكب تناك وأ ءاهتاذل

 ملعلا لهأ َّنِإف ؛ةيقرلا يف ةقباسلا ةثالثلا طورشلا اهيف تّمت نإو
 ٩ دس امك اهيف اوفلتخا

 .(49ص) قبس )1١(

 .(٤۱۸ص) :رظنا ()



 مئامتلاو ىقرلا يف ءاج ام باب ۱۸۸

 ا: هللا لوس سر يِ لاق : لاق ؛ عِقْيَوَر نع ُدَمْحَأ ىَوَرَو

 هي َدَقَع ْنَم نأ سالا ربخأت ؛ كب ٌلوُطَتَس َة ةايَحلا ّلَعَل !ُعِفيَوُر

 ee ؛مظَع وأ ة باد عيجرب یجنتسا وأ رتو َدَلَقَت وأ

 الو صقت ال تناك برعلا دنع ةيحللا :؟هتيحل دقع نما :هلوق

 أ :بابسأل مهاحل نودقعي اوناك مهنكل «ةنسلاأ وه كلذ نأ امك «قلحت

 نم اهدقعي وأ ءاهفارطأ دقعي مهدحأ دجتف «ةمظعلاو راختفالا :اهنم

 .هموق يف ديس هنأو «ميظع لجر هنأ ملعيل ةدحاو ةدقع طسولا

 تدقع مث ةليمجو ةنسح تناك اذإ اهنأل نجلا نيهفرجلا : يناثلا

 . هنم ءيرب ةي لوسرلا َّنِإف ؛كلذل اهدقع نمف «ةحيبق تحيبصأ

 نيف ر اار ووا ني ماقط قماح اذإ ةماعلا ضعبو

 اذإ» . :الب يبنلا لوقل فلاخمو دساف داقتعا اذهو «نيعلل اًعِفد ؛ ضرألا

 ٠ ..«اهلكأيلو «ىذألا نم اهب ام طميلف ؛مكدحأ ةمقل تطقس

 ءةاشلا نم ذخؤي بصعلا نم كلس :رتولا :هاّرتو دّلقت وأ» :هلوق

 يف وأ «مهليخ وأ مهلبإ قانعأ يف اهنولمعتسيو ءاّرتو سوقلل ذختتو
 :كرشلا نم اذهو «نيعلا عنمي هنأ نومعزي «مهقانعأ

 0 موجكلا نم ذوخأم : : ءاجنتسالا 0 یجنتسا وأ» و

 ائ :ةبادلا عيجرو 8

 نمم يبنلا ee امنإو «فورعم مظعلا : «مظع وأ» :هلوق

 7 «ةعصقلاو يدايألا قعل بابحتسا باب رشا باكل ندا يح سلس :هاور (۱)

OOTY1  : 



 ۱۸۹ مئامتلاو ىقرلا يف ذ ءاج ام باب

 . فم غ ٌءيرَب اًذمَحم نق

 ناك ؛ِناَسْنِإ نم َةَميِمَت ْعِطَق ْنَم» : لاٿ «ِريَبُج ِنب ٍديِعَس ْنَعَو
 .ٌعيِكَو ُهاَوَر .؟ةَبَقَر ٍلْذَعَك

 هنودجي «مهماعط مظعلاو نجلا مئاهب فلع ثورلا َّنأل ؛امهب ىجنتسا

 رئابك نم وهف ؛هلعاف نم ةءاربلاب نرق بنذ لكو .اًمحل نوكي ام رفوأ
 .ملعلا لهأ دنع فورعم وه امك «بونذلا

 .«اًرتو دّلقت نم» : هلوق ثيدحلا اذه نم دهاشلا

 ان د عنف

 . ثيدحلا .٠ . .ةميمت عطق نم» :لاق ؛ريبج نب ديعس نعو :هلوق

 نم لداعملاو سنجلا ريغ نم هنأل نيعلا حتفب «ةبقر لدعك» :هلوق

 .نيعلا رسكب سنجلا

 نم ةميمتلا عطق اذإ هنأ ر جو ا لو ا ةو

 يه يتلاب اهعطقي نكلو ءرانلا نم هكفف ذ كرشلا نم هقتغأ هنأكف ؛ناسنإ

 ؛نأش اذ ناك نإ آلإ «قاقشلاو ةنحاشملا ىلإ يّدؤي فنعلا نأل ؛نسحأ

 . ةرشابم اهعطقي نأ هلف ؛ةطاس هل نمم هوحنو ‹يضاقلاو ءریمألاک

 انف مني طن

 ىجنتسي نأ هنع ىهنُي ام باب ؛ةراهطلا باتك) دواد وبأو 2230١9« ۰۱۰۸/0 دمحأ :هاور )١(

 ء(١۴١ /۸ ءةيحللا دقع باب «ةنيزلا باتك) ىئاسنلاو ؛« هنع تكسو 4/١*(  «هب

 ١ .(5591) مقري 'ريبكلا» يف يناربطلاو

 .(۲٦ص) هديدسلا جهنلا» يف امك ؟ حيحص هدانسإو



 مئامتلاو ىقرلا .يف ءاج ام باب 1۹۰

 ّنِم اَهّلُك مِاَمَنلا َنوُمَرْكَي اوئاگ» : لاَ ؛ميهارنإ نع هل
 . .«ِنآرقلا رْيَغَو نآَرَقلا

  eٌلَئاسَم هيف :

 .مِئاَمثلاَو قلا ريَ : ىلوألا

 . لونا ُريِسْفَ : ةيناثلا

 دقو :«نآرقلا ريغو نآرقلا نم اهلك مئامتلا نوهركي اوناك» :هلوق
 .هازي ام نوري هباحصأف ؛هنع هللا يضر دوعسم نبا يأر اذه َّنأ قبس

 .يعخنلا ميهاربإ وهو :؛ميهاربإ نع هلو» :هلوق

 مه مهنأل ؟دوعسم نبا باحصأ ىلإ دوعي ريمضلا ا

 E «حيحصلا وأ ضيرملا ىلع قّلعي ام يه: 5 0 ۰

 . تاناويحلا ىلع قلعي ام وأ «نيعلا ءاقتال وأ ءافشتسالل هريغ وأ نآرقلا

 كربتلا درجمل لب «ءافشتسالل ال نآرقلا قيلعت حبصأ ثقولا اذه يفو

 ةيآ وأ: «ةلالجلا ظفل اهيلع بتكي يتلا يلحلا وأ «ةيبهذلا دئالقلاك ؛ةنيزلاو

 هب ىفشتسيل لزن ام نآرقلاف . عدبلا نم هلك اذهف ؛ًالماك نآرقلا وأ «يسركلا

 .عرشلا هب ءاج ام ىلع هب ىفشتِسُي امّنِإ «هجولا اذه ىلع

 ان *% +#%

 .كلذ قبس دقو : مئامتلاو ىقرلا ريسفت , : ىلوألا :هلوق ©

 ا اج مرق يلو .كلذ قبس دقو :ةلوتلا ريسفت :ةيناثلا ©
 .هتجوزو ءرملا نيب ةلص اهنأ اودقتعا نإ ةلبدلاب



 19 مئامتلاو ىقرلا يف ءاج ام باب

 . ءائثيسا ٍرْيَغ ْنِم ِكْرّشلا َنِم اهلك ةّنالَثلا هه نأ : ةثلاثلا

 ْنِم َسِيَل ةَمُحلاَو ِنيعلا َنِم قحا مالكلاب ةيُْرلا نأ :ةعبارلا

 فرفع دقت (نارفلا ني تاك اذإ ةنيبتلا» ذأ يالا
 آل أ كلذ ْنِم يه لَه ؛ءامّلُعلا

 رهاظ :ءانثتسا ريغ نم كرشلا نم اهلك ةئالثلا هذه َّنأ :ةثلاثلا ©
 يقر هنأ ةي يبنلا نع تبث ىقرلا نأل ؛رظن هيف اذهو «ىقرلا ىتح همالك
 ةبسنلاب اهقالطإف ؛ةيقرلا بلطي ال أ 1 يقرشسي ال هنلكلو ©0ىقرُيو
 الخ ام اهنم صخ ليلدلا نأ هللا همحر فلؤملل قبس دقو ءرظن هيف ىقرلل
 .اًضيأ رظن هيف روهمجلا يأر ىلعف ؛مئامتلل ةبسنلابو «كرشلا نم

 كرش يهف ؛ةلوتلل ةبسنلابو «حيحصف ؛دوعسم نبا يأر ىلع امأو
 . ءانثتسا نودب

 . كلذ نم سيل ةمُحلا وأ نيعلا نم قحلا مالكلاب ةيقرلا نأ :ةعبارلا ©
 ملعي ال يذلا لوهجملا اذكو «لطابلا هدض :«قحلا مالكلا» :هلوق

 . لطاب وأ قح هنأ

 لوقل اًدانتسا طقف ةمحلا وأ نيعلا صّصخ ىلاعت هللا همحر فلؤملاو
 لمشي هنأ حيحصلا نكلو ."”"ةمح وأ نيع نم الإ ةيقر ال» .: ب لوسرلا
 .رحسلاك ؛امهريغ

 :ءاملعلا فلتخا دقف ؛نآرقلا نم تناك اذإ ةميمتلا نأ :ةسماخلا ©
 ؟ال مآ كلذ نم يه له

 .(5١٠ص) (1)

 .(98ص) )(



 مئامتلاو ىقرلا يف ءاج ام باب 1۹۲

i ENّْنِم ِنْيَعلا نَع ٌباَوَّدلا ىَلَع ٍراَئْوَألا َقيِلْعَن  

 . كلذ

 زتو ىل نم ىلع ديِدّشلا نيِعَدلا :ةعئاسلا

 اذه نايب قبس دقو .ةمرحملا مئامتلا :هيلإ راشملا : «كلذ» : :هلوق

 ةيعورشملا مدع لصألا أل ؛دزعسم نبا بهذم طوحألاو فالخلا

 . ةئسلا نم كلذ نيبتي ىتح

 :كل نم نيعلا نع باودلا ىلع راتوألا قيلت ن :ةسداسلا ©

 . كرشلا نم : يأ

 : (هيبنت) #

 اهّنِإ :نولوقي ساحنلا نم ةقلح ةريخألا ةنوآلا يف قاوسألا يف رهظ

 مزيتامور هيفو هدضع ىلع اهعضو اذإ ناسنإلا نأ نومغزي ؛مزيتامورلا نم عفت

 هنأ لصألا نكل ؟ال مأ حيحص اذهل له يردن الو «مزيتامورلا اذهل نم هتعفن

 ال يهو ؛كلذ ىلع لدي يسح الو يعرش ليلد اندنع سيل هنأل ؛ حيحصب سيل

 هذه برشي مسجلا نإ : لوقن ىتح ةينهد ةدام اهيف سيلف ؟ ؛ مسجلا ىلع رثؤت

 حيرص حيخص ليلدب انل تبني ىتح ةعونمم الأ لصألاف ؛اهب عفتنيو ةداملا

 . اهب عفتني ىتح مزيتامورلا اذهب اًرشابم ًالاصتا اهل نأ حضاو

 ةءاربل كلذو :اًرتو قّلعت نم ىلع ديدشلا ديعولا :ةعباسلا ©

 لاق «ةّلملا نم جرخُم رفك هنأ هرهاظ لب ءاّرتو قلعت نمم يي لوسرلا
 نم هرب هلآ نأ ركل چا موي سالا ىلإ لورو هلأ ت دول :ىلاعت

 ةءارب انه ةءاربلا نإ :ملعلا لهأ لاق نكل «[* : ةبوتلا] سرر نيِكرْتمْل

 . ءم سيلف ؛انِّشغ نم» :هلك هلوقك ؛لعفلا اذه نم

TE00  
 .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع )٠١١( ملسم :هجرخأ (۲)



 1۹۳ مئامتلاو ىقرلا يف ءاج ام باب

 . ِناَسْنِإ ْنِم َةَميِمَت د ّمْطَق ْنَم باو لصق : ةئماثلا

 ؛ٍفالاتخالا َنِم َمّدَقَت ام ُفِلاَخُي آل َميِهاَرْبِإ مالک نأ :ةعساتلا

 .دوعسم نب هللا ا دارم أل

 نب ديعس لوقل :ناسنإ نم ةميمت عطق نم باوث لضف :ةنماثلا ©

 سيل :ليق نإ ؟ال مآ ةجح هلوق له نكلو «(ةبقر لدعك ناكا :ريبج
 !؟ناسنإ نم ةميمت عطق نم باوث لضف :فلؤملا لوقي فيكف ؛ةجحب

 نمك وهف ؛كرشلا قر نم هل ذاقنإ هّنأل ؛كلذك ناك امَّنإ هنإ :لاقيف

 . ىوهلاو ناطيشلا قر نم هذقنأ هّنأل قرلا نم اهذقنأ نمك

 : ةدئاف #

 نوكيو ًالصّنم اًفوقوم ربتعي لهف ؛اذك ةنسلا نم :ىعباتلا لاق اذإ
 لهأ فلتخا ؟ًلسرم اًعوفرم نوكي وأ «ةباحصلا ةنس يأ ةنسلا نم دارملا

 نوكي :لاق مهضعبو . اًموقوم نوكي هنإ :لاق منهضعبف اذه يف ملعلا

 .السرم اًعوفرم

 اًجتحم هلاق اذإ يعباتلا َّنأو ءاذه يف لّصفي نأ يغبني هنأ انل مدقتو

 اذهف ؛جاجتحالا ريغ قايس يف هلاق اذإ امأ .السرم اًعوفرم نوكي هّنإف ؛هب

 .يباحصلا ىلإ بسني يذلا فوقوملا باب نم هّلِإ :لاقُي دق

 «ةباحصلا هدارم سيلو :دوعسم نب هللا دبع باحصأ هدارم نأل ؛فالتخالا

 انف ډې ډې



 امهوجنو رجح وأ رجشب كربت نم باب 1۹4

 باي

 اَمِهِوُحْنَو جڪ ْوَأ ٍرَجَشب ربت ْنَ

 ا ا اا ا ا ا ا ا ال ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا اللا

 «هتوبثو ريخلا ةرثك يه :ةكربلاو «ةكربلا نم لّعفت :«(كّربت» :هلوق
 ل حا ءءاملا عمجم :ةكربلاو ءرسكلاب ةكربلا نم ةذوخأم يهو

 :نيرمأب ءاملا ىرجم نع زيمتي
 ١ .ةرثكلا ٠

 . تولا

 ْ يرن نم رلخي آل ةكرلا"تلطو EE كرقاو
NSاوا «نآرقلا لثم  

 .[۲۹ :ضص] كرم َكَلِإ هتلر بسك
 اًممأ كلذب هللا ذقنأف ٠ قلل مجسم كور نان ع

 رقوي اذهو «تانسح رشعب دحاولا فرحلا َّنأ هتكرب نمو .كرشلا نم ةريثك

 : .دهجلاو تقولا ناسنإلل

 .ةريثكلا هتاكرب نم كلذ ريغ ىلإ .

Ps؛هوحنو «ءاعدلاو «ميلعتلا : لثم  

 هنم انلن انّنأل ةكرب اذه نوكيف ؛ريخلا ىلإ هتوعدو هملعب كربتي لجرلا اذهف

 3 ۰ . اًريثك اًريِخ

 کی یا لاا کروا یف ایا :ريضحب نب ديسأ لاقو

 57 «ضيحلا باتك) ملسمو 4« مميتلا باتك) يراخبلا هاؤر :ةشئاع ثيدح نم 0(

 .(۲۸۹/۱ ممیتلا



 5 امهوحنو رجح وأ رجشب كربت نم باب

 دي ىلع هيرجي ال ام ريخلا رومأ نم سانلا ضعب ىلع يرجي هللا َنإف
 .رخآلا

 اًنالف َّنأ :نولاجّدلا همعزي ام لثم ؛ةلطاب ةموهوم تاكرب كانهو

 هذهف ؛كلذ هبشأ امو هتكرب نم مكيلع لزنأ ّيلو هلأ نومعزي يذلا تيملا
 ال اهنكل ءرمألا اذه ىف رثأ ناطيشلل نوكي دقو ءاهل رثأ ال «ةلطاب ةكرب

 نوكيف ؛خيشلا اذه ن افا خب «ةّيسح اًراثآ نوكت نأ ودعت

 . ةنتف كلذ يف

 فرعيف ؛ةحيحصلا وأ ةلطابلا تاكربلا نم هذه له ةفرعم ةيفيك امأ

 ةنسلل نيعبتملا نيقتملا هللا ءايلوأ نم ناك نإف «صخشلا لاحب كلذ

 ال ام ةكربلاو ريخلا نم هيدي ىلع لعجي دق هللا َنِإف ؛ةعدبلا نع نيدعنبملا
 . هريغل لصحي

 ةكربلا نم ةيميت نبا مالسإلا خيش دي ىلع هللا لعج ام كلذ نمو
 باتكلل اًملاخم ناك نإ امأ .هتوم دعبو هتايح يف سانلا اهب عفتنا يتلا

 هل نيطايشلا اهعضت دقو «ةموهوم هتكرب إف ؛لطاب ىلإ وعدي وأ «ةنسلاو
 يف سانلا عم فقي هنأ مهضعبل لصحي ام لثم كلذو ؛هلطاب ىلع ةدعاسم

 .هدلب لهأ عم يحضيو هدلب ىلإ يتأي مث ةفرع

 مهب رتغي يكل مهلمحت نيطايشلا َّنِإ :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 مهنأ اهنمو «جحلا مامتإ مدع :اهنم «تافلاخم مهنم عقو ءالؤهو «سانلا

 .؟هنم نومرحُي الو تاقيملاب نوّرمي

 تانسح نمو «نوكت ةرجش يأ لمشيف ؟ سنج مسا : ارجش) :هلوق

 . (۸۳ )١/ ؛ىراتفلا عومجملا )۱(



 امهوخنو رجح وأ رجاشب :كربت نم باب ۰ ك4

 تايآلا .4”2ّعْلاَو تدلل ميف :ىلاعت 4 هللا ا

 نوا سانلا ىأر امل هنآ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ

 ش .اهعطقب رمأ ناوضرلا ةعيب اهتحت تعقو يتلا ةرجشلا

 يتلا ة ةرخصلا ىتح.ناك رجح يأ لمشي سنج مسا :؟رجحو» :هلوق
 امّنِإو : «هب كربتي ال دوسألا رجحلا اذكو «اهب كربتي الف ؛سدقملا تيب يف
 ةكرب لصحت كلذبو هلك لوسرلل اَعابّنا ؛هليبقتو هحسمب هلل دبعتي
 ريقت ال ريحت كلا ملعأل يْنِإ) :هنع هللا يضر رمع لاق اذهلو .باوثلا

 ةليبقتف .""'«كتلبق ام ؛كلَبقُي للك هللا لوسر تيأر ينأ الولو ءعفنت الو
 ٠ هملتسا اذإ كلذلو «ةّيسح ةكرب هب َّنأ نونظي «ةماعلل اًفالخ ةضحم ةدابع

 ظ . كلذب اكّربت هندب عيمج ىلع حسم ءالؤه ضعب
 ىتح ؛؛رجحلاو «بابقلاو «تويبلا نم :يأ :«امهوحنو» :هلوقأ

 اے ی كاك اهب يمني الج اک لا ربق
 ا يسب اخ سلا خس ءا الف ءال وأ سلمأ وه له

Eع  aدن ا  

 ا لجو رع هللا ركذامل : يشار تا يب ا :هلوق

 [۲ 6١ :مجنلا] €. . . نوع امو اص لس ام 9 وه اد ِوجتلاَوط :هلوقب
 نم ب يبنلا ىأر : : يأ ؛[18 مجنلا] رکنا يم تيل نم اكن دق :لاق

 ٍلوعفم يه له : (ىربكلا) : هلوق يف ءاملعلا فلتخا دقو . ىربكلا هللا تايآ

 : ؟(تايآ) ل ةفص وأ ء(یآر) . 

 ىأر ذقل :ريدقتلاو ؛ 45و ل لوعفم اهنإ :ليق ليق <عرلا» :هلوقو

 ركل لا كان وم

 )١( :مجنلا ةروس الآية1١9. '

  0ص نيش



 4۷ امهوحنو رجح وأ رجشب كربت نم باب

 ااا ااا ااا ااا و ممم ووو و ممم ومو هوو ووو ممم

 .تايآلا نم ىربكلا ىأر هنأ :ىنعملا نوكي :لوألا ىلعف

 اذهو «ىربكلا تايآلا ضعب ىأر هنأ :ىنعملا نوكي :ىناثلا ىلعو

 ذإ ؛45أ» ل ًالوعفم تسيلو 4/9 ل ةفص ىربكلا نأ «حيحصلا ّره

 . هللا تايآ ربكأ سيل هآر ام نإ

 ميا :لاق ؛تايآلا هذه نم كي يبنلا ىأر ام هللا ركذ نأ دعبو

 2 ءاهنأش ام ينوربخأ :يأ ؛(جرنألآ ةئلالا وسو © كرفلأَو تسلا

 : ماهفتسالاو .ءيشب تسيل اهنإ «ةميظعلا تايآلا هذه ىلإ ةبسنلاب اهلاح

 . مانصألا هذهب ناجهتسالاو فافختسالل

 نبا ةءارق ديدشتلاو ءاهفيفختو ءاتلا ديدشتب أرقت : تأ :هلوق

 منصلا اذه ناكو «تْللا نم لعاف مسا نوكت ديدشتلا ةءارق ىلعف ؛سابع

 همعطيو «نمسلا هيف لعجي :يأ ؛جاجحلل قيوسلا ّتلَي لجر هلصأ

 .اًمنص هولعجو هربق ىلع اوفكع تام املف «جاجحلا

 ؛هلإلا نم وأ ءهللا نم ةقتشم تاللا نإف ؛فيفختلا ةءارق ىلع امأو

 لهأل يهو «تاللا هومسو «منصلا اذهل اًمسا هللا ءامسأ نم اوُقتشا مهف

 .برعلا نم مهلوح نمو فئاطلا

 ةنانك ونبو شيرق هدبعي منص وهو ءزعأ ثنؤم : ىع :هلوقو
 ا ل ا و ی

 ام ةرثكل ؛ىنم نم :ليقو ءنانملا نم ةقتشم : ليق : ةو :هلوق

 اهيف قاري ام ةرثكل ؛ىنم تيمس هنمو «قارُي ىنعمب ءامدلا نم هدنع ىنمي
 .ءامدلا نم

 سوألا ناكو «ةعازخو ليذهل ةنيدملاو ةكم نيب منصلا اذه ناكو

 .جحلل اهنم نولهيو اهنومظعي جرزخلاو



 امهوحنو رجح وأ رجشب كربت نم باب ش ۱4۸

sSineeseeneanenuveneesesnrarvsonesenesereneceenerenenncecasacenecevnnanncanecconcrovecnranen 

 نوحبذتو ءاهنومظعت ىتلا نأ ىلإ ةراشإ : «عرتشلا َةَلَلَا» :هلوق
 ةميمذ : يأ ؛ةرخأتم ىنعمب ىرخأ اهّنأ :اهلوح ءامدلا ةقارإ رثكتو ءاهدنع

 هذهف .رخأتم «ريقح ءميمذ :يأ ؛رخأ نالف :مهلوق نم ةذوخأم «ةريقح
 ؟هللَك ىبنلا ىأر امل ةبسنلاب اهلاح ام برعلا دنعأ ةدوبعملا ةثالثلا مانصألا

 مانصألا رهشأ اهنأل ةثالثلا مانصألا هذه ركذ امنإو «ءيش 9
 .برعلا دنع اهمظعأو

 .اهدعب تايآلا لمكأ : يأ :4ِتَيآلا» :هلوق

 ىلع :يراكنإ ماهفتسا اًضيأ اذه : « قال هلو رگدلآ {SI :هلوق

 زكذلا دلولا مهل دلو اذإف «نينبلا مهلو تانبلا هلل نولعجي نيذلا نيكرشملا

 ءاّدوسم مهنم ناسنإلا هجو لظ ىثنألا تدلو اذإو هب اورشېتساو اوحرف

 ± هلل تانبلا نولعجيف ؛ هللا تائب ةكئالملا : 0 كلذ و «ميظك وهو

 رهتشي ام مهلو - هللاب ذايعلاو

 اذإ 5 ىلع هئأل ؛ةرئاج : ىزيض : 4ةّريِض ةف اإل كي دوق
 و ااو شت تانبلا نم مكل اولعجاف ؛ قلا متذزأ
 ام نولعجتو «نونبلا مهو «مكسفنأل هنوراتخت ام اولعجت نأ امأ ءاًبيصن
 . ةرئاج |ةمسق هذهف ؛ هلل نوهركت

5-5 

 نم اهي هلآ 5 آن قوام من هنأ ارمي اسا لإ ی ىه نإ :هلوق

 تاللا) مانصألا هذه : يأ 0 ىلإ دوعي «يه» يف ريمضلا : طاس
 درجم يه اهنودبعت ةهلآ اهومتذختاو ةهلآ اهومتيمبم يتلا (ةانمو 97

 ةجنح نم: : يأ ديس و لزنأ ام نكلو ءاهومتيمس ءامسأ
 .ليلدو



 هود ااا مومو ممم هوم ره رم ممول

 حلا وه هلا كأي تلک: ىلاعت لاق « هناحبس - هللا اهلطبأ لب

 E نقلا RUT لزق Ra نو كرفت اذ كلن
 .[5؟ : جحلا]

 ماقم يف ناك نإف «ةطلس هب ام :ةيبرعلا ةغللا يف ناطلسلا لصأو

 يف ناك نإو «ةردقلا وهف ؛ةردقلا ماقم يف ناك نإو «ملعلا وهف ؛ملعلا

 ال :ىلاعت هلوق ًالثمف ؛يهنلاو رمألا هل نم وهف ؛يهنلاو رمألا ماقم

 هلوق لشمو «ةوقو ةردقب :يأ ؛[١۴ :نمحرلا] ناسي الإ تود
 ةجح نم :يأ ؛[؟" :مجنلا] «َنَطْلُس نم ا هَ 7 امال :ىلاعت

 .ناهربو

 رمألا هل نم : يأ ؛2 "هل يلو ال نم يلو ناطلسلا» :ثيدحلا يفو

 .ىهنلاو

 يتلا نإ ةمالعو ءام ىنعمب انه «نإ» : 4ًَ الإ وسي نإ» :هلوق

 4 مک كلم الإ اده إل :ىلاعت لاق الإ اهدعب يتأت نأ ام ىنعمب

 الإ آَدَه نإ :ىلاعت لاقو «ميرك كلم الإ اذه ام ينعي ء[١۳ :فسوي]

 نإ :ىلاعت لاقو ءرشبلا لوق الإ اذه ام : يأ ؛[؟5 :رثدملا] رسل لوق

 يذلا نظلاو .نظلا الإ نوعبتي ام :يأ ؛[؟* : مجنلا] نأ الإ نعي و
 قحلا نم ينغي ال نظلاو «نونبلا مهلو تانبلا هلل َّنأو كيلا اهلا رح نمط

 . ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت لاق امك ؛اًئيش

 تكسو 018( /؟ «يلولا يف باب «حاكنلا باتك) دواد وبأ :هاور ؛ةشئاع ثيدح نم )١(
 «نسح ثيدح» :لاقو ١٠١١(  مقر «يلوب الإ حاكن ال باب «حاكنلا) يذمرتلاو «  هنع

 231 )٤۷/١« دمحأو ١/ 1٠٠١(« «يلوب الإ حاكن ال باب «حاکنلا باتك) هجام نباو ؛-

 .)1 لكك



 امهوحتو رجح وأ رجشب كربت نم بابا 1 "0

 ىلإ لَك ِهّللا ٍلوُسَر َعَم انجرح :َّلاَق ؛يِبللا دقاو يب ْنَعو

 «سفنألا ىوهت ام نوعبتي اًضيأ كلذك :«َّشنأْلا ىَرهَت ارل :هلوق
 هللا دبعي يذلا ناسنإلاف ؛ىوهي ام عبتي نأ ناسنإلا ىلع ءيش رضأ اذهو

 َتبَمَيْفأأ# :ىلاعت لاق ءهاوهو هلقع دبعي امّنِإ اًح هللا دبعي ال هّنإف ؛ ىرهلاب ٠

 هللا دبعي يذلا نکل «[۲۳ :ةيثاجلا] # راع لع هلأ هَلَصأَو ةنوه مهْلِإ دمع نم

 .قحلا ىلع يذلا وه ىوهلاب ال يدهلاب
 ناكف 0 يبنلا دي ىلع : يأ :4َّدْأ مهي ني مهد دقو :هلوق

 .ىوهلا نود ىدهلا اوعبتي نأ مهب ردجألا

 ةمجرتلل ةيآلا ةبسانم .

 ا ا اذهل «مهرضتو مهعفنت مانصألا ل نأ نودقتعي مهنأ

 هل لصحيف .ء ءرملا هللا يلتبي دقو ءاهيلإ نوبّرقتيو ءاهل نوحبذيو ءاهنوعدي :

 ءاًناحتماو هللا نم ءالتبا ؛كرشلا اذهب عفن بلج وأ رض عافدنا نم ديري ام
 هل ةيِضعنملا تابسأ ريسيتب ء ءرملا: يلتبي هللا نأ رئاظن هل انل مّدقت دق اذهو

 ش .بيغلاب هفاخي نم هناحبس .ملعي ىتح

 لَك يبنلا أل ؛حتفلا ةوزغ دعب : يأ : ةي يبنلا عم انجرخ» :هلوق
 E ريتك رتل جس نزارعتو كيك 0 2 بت ةكم حتفامل
 ءاج فالآ ةرشعو «ةكم لهأ نم نافلأ : اًلأ رشع انثا هعمو ايب مهدصقف

 ويلا بلغت خل: :اولاق .؛ ةميظعلا ةرثكلا هذهب اوهجوت املف «ةنيدملا نم مهب

 سيلو هللا دنع نم رصنلا نأ هللا نّيب نكلو ؛مهترثكب اوبجعأف .ةلق نم

 ڏٳ نيس موو زرايك نام ىف هلآ مكره دتل :ىلاعت لاق «ةرثكلاب



 ٣١ امهوحنو رجح وأ رجشب كربت نم باب

 اَمَدْنِع َنوُفْكْعَي ةرذِس َنيِكرشْمْلِلَو ٠ ِرْكب ٍدْهَع ُهاَنَدُح نحو

 ةَرَذِسِ اَنَْرَمَف ءاطاولا كاد ذيل لاقت + ْمُهَتَحِلْسَأ اه َنوُطوُكَيَو

 .طاونأ تاد ْمُهَل امك ٍطاوُنَأ َتاَذ ال لما !ةللا لورا الئ

 SR !ُنَئَّسلا اَهَنإ | !ذيكأ هللا : هلع هللا لوس لاف

 ادي شّرألا م تاسو ایس مک
 . نيتيآلا ٠١[ :ةبوتلا] € . . . بحر

E OTمهل اونمك دق نيكرشملا  

 ملو ءم هللا لوسر نع نوملسملا قّرفتو «لصح ام لصحف ؛يداولا يف

 145 يفلت را ا وارا يو ر رت الإ كم نبي
 ١ دلل لحلو

 امّنِإو ءرفكب دهع وبيرق اننأ :يأ ؛ثيدح عمج :«ءاثدح» :هلوق

 يف ناميإلا رقو ولو «مهلاؤسو مهبلطل راذتعالل هنع هللا يضر كلذ ركذ

 .لاؤسلا اذه اولأسي مل مهبولق

 ةمزالم :فوكعلاو ءاهيلع نوميقي :يأ :«اهدنع نوفكعي» :هلوق

 .[۱۸۷ :ةرقبلا] دجسم ىف َنوُفِكَنَع راو :ىلاعت هلوق هنمو «ءيشلا

 TT : يآ : «نوطوني» :هلوق

 هلال بقللا اذهب ٍبّقلت اهّنأ :يأ :«طاونأ تاذ اهل :لاقي» :هلوق

 مهنع هللا يضر ةباحصلاف ؛اهتكرب ءاجر اهيلع قّلعتو «ةحلسألا اهيف طانت

 ةردس : يأ ؛«طاونأ تاذ مهل امك طاونأ تاذ انل لعجا» : لي يبنلل اولاق

 اًميظعت ربك ء؛ربكأ هللا» : يب يبنلا لاقف ؛اهب اًكربت اهيلع انتحلسأ قّلعن

 اذه نولوقي فيك هدي اخترق ال اترا هةل'اماظععما أ ؟بلطلا اذهل

 قرطلا :يأ ؛«نئسلا اهنإ» :نكل !؟شا الإ هلإ ال هنأب اونمآ مهو لوقلا

 .دابعلا اهكلسي يتلا



 امهوخنو رجح وأ رجشب كربت نم باب ۲

 أ لمَجا» :ىَسوُمِل ليئارشإ وثب ثق امك هديب يفت يِذَلاَو مَ
 ناک نم نكس يكفل . لک 5 كك 16 ۵ مک اک کا
 4 و يِذِمرْلا ُهاَوَر . (مُكَلبَق

 : ىسومل ليئارسإ ونب تلاق امك هديب يسفن يذلاو متلق» :هلوق
 ةباحضلا هلاق ام ساق كي لوسرلا نإ : يأ : ةا لانك الإ آل لکا

 الإ انل لعجا: :اولاق نيح ىسومل ليئارسإ ونب هلاق ام ىلع مهنع هللا يضر
 . طاونأ تاذ نيكرشملا ءالؤهل نأ امك طاونأ تاذ متبلط متنأف ؛ةهلآ مهل امك

 هسفن نأ دارملا «هديب يسفن يذلاو» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو

 اهريبدت ةهج نم لب ؛بسحف اهئايحإو اهتتامإ ةهج نم ال «هللا ديب
 . .- ىلاعتو هناحبس - اهتيصانب ذخآ وه الإ ةباد نم ام ءاًضيأ اهفيرصتو

 ءمهلعق ثم ٌنلعفتل : يأ : ؛مكلبق ناك نم ننس نبكرتلا : :هلوق
 اهب داري امْنِإو «رارقإلا اهب داري ال ةلمجلا هذهو «مهلوق لثم َنلوقتلو
 ننس ههيبشت ىرج امم انلبق ناك نم ننس نأ مولعملا نم هنأ ؛ريذحتلا

 رخي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا دارأف ؛هللا عما ةهلآ اوبلط ثيح ءةلاض
 + يقلاو نالصلا نب اهلج داك نياوس تيكر نا هلا

 مهلامك 'طاونأ تاذ أنل لعجا» :مهلوق ثيدحلا اذه: نم دهاشلاو
 . "لك يبنلا مهيلع ركنأف ؛ «طاونأ

 | ۱١۸. ةيآلا :فارعألا ةروس ()

 'نتس نيكرتلا :ءاج ام باب «نتفلا :باوبأ) يذمرتلاو «(518/5) «دنسملا» يف دمحأ :هاور (70)
 مقرب «ةنسلا» يف مصاع يب بأ نباو ؛  «حيحص نسح# : :لاقو - 2 ««مكلبق ناك نم
 ,يف يبتهيبلاو T4) ) مقرب اريبكلا» يف يناربطلاو IA)» 0( | مقرب نابح نباو )¥7(

 أ )۱١۸/١(, «ةقرعملا»



 امهوحنو رجح وأ رجشب كربت نم باب
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 . مجّنلا ةيآ ُريِسْفَت : ىلوألا

 .اوُبلط يلا رمألا ٍةَروُص ُةَِرْعَم :ةيئالا
 ال 0 ْمُهُنْوَك : ةثلاثلا

 ْمِهْئَطِل ؛َكِلْذب هللا ىلإ َبْدَقَملا اوُدَصَق ْمُهُئْوَك :ةعبارلا
5 
 ومع

4 

 4 م

 : لئاسم هيف

 کک :ىلاعت هلوق : يأ : مس اتم :ىلوألا ©

 ةف اإ ك © قنألا هلو ذكذلا كلا 2 یرنخنآ هالا هك 9 رمل
 ني ا ا ا گا ثا ارش هسا لإ ع نإ © كب
 نيذلا ءالؤه ىلع ركنأ ىلاعت 1 نأو ءاهريسفت قبسو «ةيآلا ©. . .نَطْلُس

 ريقحتلا ىلع ةلادلا ماهفتسالا ةغيصب ىتأو «ىزعلاو تاللا نودبعي

 .مانصألا هذهل ريغصتلاو

 نم اوبلط مهنأ وهو :اوبلط يذلا رمألا ةروص ةفرعم :ةيناثلا ©

 مهو «طاونأ تاذ نيكرشملل َّنأ امك طاونأ تاذ مهل لعجي نأ يب يبنلا

 َّنأ ىلع كلذ ٌلدف ؛اهودبعي نأ ال ةرجشلا هذهب اوكربتي نأ اودارأ امّنإ
 . ممألا نم نيقباسلا نيلاضلا ننس نم اذه ّنأو «عونمم راجشألاب كربتلا

 ؛ةرجشلا ىلع اطاونأ اوقلعي مل :يأ :اولعفي مل مهنوك :ةثلاثلا ©

 نم اوبلط لب ء«لمعلا اذه ىلع مهّرقي نأ يب لوسرلا نم اوبلطيو

 . كلذ مهل لعجي نأ ةي لوسرلا

 :هبحي هنأ مهنظل كلذب هللا ىلإ برقتلا اودصق مهنوك :ةعبارلا ©



 .امهوحتو رجح وأ رجشب كربت نم باب ْ "54

 ا ؛اذه : ةسماخلا

 . مِهِرْيغِل
 :هلوقي يلع كو لب مُهْرُذعَي مَ هلي يلا نأ : : ةعباسلا

 ثلا طلق ؛همل نك نم نكس نشبت اننا الإ !دَبُكأ ُهّللا»

 1 . ثالّئلا هذهب

 اهنيغي يتلا ةرجشلا ىلع اهوحنو ةحلسألا قيلعتب : يأ ؛«كلذب»

 .ةدابعلا ىنعم اذهب بستكتل لوسرلا نم كلذ اوبلط اذهلو ايي لوسرلا

 َّنأل :لهجلاب ىلوأ مهريغف ؛اذه اولهج اذإ مهأ :ةسماخلا ©

 نأ نولهجي ةباحصلا ناك اذإف هللا نيدب نالا ؛ملعأ كش ال ةباحصلا

 فلؤملا دصقو :نلرآ تاب نشا رف اهل اهذاختا نم عون اذهب كربلا

 E E ؛سانلا لمعب رتغن ال نأ اذهب هللا همحر

 .سانلا لمعب ال عرشلا هيلع لد امب ةربعلاف .؛ لهج ٠

 lL ةرفغملاب دعولاو تانسحلا نم مهل ّنأ : :ةسداسلا ©

 نِ فأ ني كسي یوي ال :ىلاعت هلوق لثم «تايآلا نم مولعم اذهو

 هللا دقو اليو أكو دب نم ارث يلا ني م مطنأ كَ َلككَو تلا ل
 تاتبنحلا نم مهل مهنع هللا يضر ةباحصلاف e :ديدحلا] سلا

 اا ةرفغملا بابسأو ةرفغملاب دعولاو

 ! .بلطلا اذهب ةا يبنلا

 ا :هلوقب مهيلع در لب «مهرذعي مل يب يتلا ا :ةعباسلا ©

 يهو .ثالنلا هذهب رمألا ظّلغف ؛«مكلبق ناك نم ننس نعبتتل ‹ننسلا اهّنإ

 ناك نم ننس ٌنبكرتل» :هلوقو ««نئسلا اهنإ» :هلوقو .«ربكأ هللا» :هلوق



 6 امهوحنو رجح وأ رجشب كربت نم باب

 أ أ

 ةيجاط نأ يضل RE ُريِبَكلا ٌرْمألا : ةنمالا

 . الإ ال لَا : ىَسوُمِل اوُلاَق امَل َليِئاَرْسِإ يِنَب بلك
7 

 هتّقِد َعَم (ُهّللا لإ ة لإ ال) ىَتْعَم ْنِم اذهل يفت نأ : ةعساتلا

 بلت ل رهو ابتا نع فلها: املا

 اهنإ» و «هوبلط يذلا رمألل اًماظعتسا ريبكتلا ّنأل اذهب رمألا ظّلغف ؛«مكلبق

 .ريذحت اًضيأ كلذك «مكلبق ناك نم ننس نبكرتلا و «ريذحت :«ننسلا

 ينب بلطك مهبلط نأ ربخأ هنآ د دوصقملا وهو ريبكلا رمألا :ةنماثلا ©

 اوبلط ءالؤهف : 4 مل امك اکل ان لَمَجا» : ىسومل اولاق امل ليئارسإ

 مهل امك اَهْلِإ اوبلط كئلوأو ءاهب نوكرشملا كّربتي امك اهب نوكربتي ةردس

 نم عون رجشلاب كّربتلا ّنأل ؛ديحوتلل ةافانم نيبلطلا الك يف نوكيف ؛ ةهلآ

 . حضاو كرش الإ هذاختاو «كرشلا

 هئافخو هتقد عم ءهللا الإ هلإ ال :ىنعم نم اذه يفن ّنأ 000

 هّلِإ ال ىنعم نم اهوحنو راجشألاب كربتلا يفن نأ :ي أ :كئلوأ ىلع

 امع ةيهولألا ىفنتو «هللا ىوس هلإ لك ىفنت هلل الإ هلإ ال دف ؟هللا الإ

 ةناحبس هلأ ريغ نم تركت ال ةكربلا كلذكت ؛- لجو زع - هللا ىوس

 :-:لاعتو

 يأ :ةحلصمل الإ فلحي ال وهو ايتفلا ىلع فلح هلأ :ةرشاعلا ©

 «اهديب يسفن يذلاو «متلق» :هلوق يف ايتفلا ىلع فلح ةي يبنلا نأ

 نمم سيلف ؛ةدسفمو ةّرضم عفد وأ ؛ةحلصمل الإ فلحي ال يب يبنلاو

 . سانلا ضعب ةداع يه امك «ءنوكي ببس يأ ىلع فلحي



 امهوخنو رجح وأ رجشب كربت نم باب . ۰ ۲۹

 اوُدَتْرَي ْمَل مُهَنأل رَبْكَأو ُرْعْصَأ هيف ٌكْرْشلا َّنَأ :ةرشع ةيداحلا
 .اذهب ش 00 3

 اودتري مل مهنأل ؛ربكأو رغصأ هيف كرشلا ْنأ :ةرشع ةيداحلا 9

 ا ءاهب كربتلل لب ءاهتدابعل طاونألا تاذ لعج لعج اوبلطي مل ثيح :اذهب اذهب

 .ٌيلجو ٌيفخ: هيفو ءربكأو رغصأ اهيف

 :ةلملا نم ناسنإلا جرخُي ام :ربكألا كرشلاف

 . كلذ نود ام :: رغصألا كرشلاو

 فلتخا كلذلو .اًصضاو اًنازيم تسيل (كلذ نود ام) ةملك نكل
 ا : نيلوق ىلع رغصألا كرشلا طباض يف ءاملعلا

 هنأ هيلع عراشلا قلطأ ءيش لك رغصألا كرشلا; نأ :لوألا لوقلا
 فلح نم» :لشم «ربكألا نم سيل هنأ ىلع صوصنلا تلدو كرش
 ىلع مرسلا تلد هّنأل ؛رغصأ انه كرشلاف ؛29«كرشأ دقف ؛ هللا ريغب
 .ةلملا نم جرخُي ال هللا ريغب فلحلا دّرجم

 كدت ءربكألل ةليسو ناك ام :رغصألا كرشلا نأ :يناثلا لوقلا
 هدامتعاك ءيش ىلع ناسنإلا دمتعي نأ : لثم درا مسا هيلع عرشلا قلطي

 يذلا دامتعالا اذه َّنأل رغصأ كرش اذهف ؛اهلإ هذختي مل هنكل شا ىلع
 اذهو ءربكألا كرشلا ىلإ ةياهنلا يف هب يدؤي هللا ىلع هدامتعاك نوكي
 0 هنأ ا اا : لوألا ؛ ّنأل ل ا

 م ءءابآلاب فلحلا ةيهارك يف باب «ناميألا باتك) دواد وبأ :هاور :رمع نبا ثيدح نم (۱)

 00(  مقر «ىلاعت هللا ريغب فلحلا ةيهارك باب ءروذنلا) يذمرتلاو «- هنع تكسو ه0١68
 / )۱۸/١« مكاحلاو YY) مقر) نابح نب باو 2«( مقر) يسلايطلاو «۔ هنسحو -

 .(54 ء٤۳ /۲) «دنسملا» يف دمحأو «- يبهذلا هرقأو ءامهطرش ىلع ةححصو ۷



 ااا وو و و م وم موو

 ؛رغصأ كرش اهلك يصاعملا نإ :فيرعتلا اذه ىلع:لوقن امبرو «كرش

 لاَ هنو مهل دخ نم تيا :ىلاعت لاق دقو «ىوهلا اهيلع لماحلا ّنآل

 كرات ىلع كرشلا ةي يبنلا قلطأ اذهلو ء[۲۳ :ةيثاجلا] راع لع هلآ

 كرت :رفكلاو كرشلا نيبو لجرلا نيب» :لاقف ؛كرشي مل هنأ عم «ةالصلا
 , "«ةدلصلا

 ؛رغصأو ربكأ هيف كرشلا َّنِإ :لوقي هللا همحر فلؤملا َّنأ لصاحلاف

 َّنِإ :لاق مهضعبف ؛ّيفخلاو ّيلجلا .كلذ هجو قبسو ءاذهب اودتري مل مهال

 سانلل رهظ ام ّيلجلا :لاق مهضعبو ءرغصألاو ربكألا وه ّيفخلاو ّيلجلا

 الام :يفخلاو .منصلل دوجسلاو «هللا ريغب فلحلاك ؛ربكأ وأ رغصأ نم

 .رخآ الإ هلا عم نأ داقتعاو «ءايرلاك ؛ربكأ وأ رغصأ نم سانلا هملعي

 ناك ولو ؛اكرش هنوك رهظو هرمأ ىلجنا ام يلجلا نإ :لاقي دقو

 كلف ئوس اق 2 نار رشا

 : هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق ؟رفغي ال يذلا امهيأو

 E :هلوق مومعل ؛رغصأ ناك ولو هللا هرفغي ال كرشلا

 اًكرش :هريدقت ردصمب لوؤم وپ كرس نآ و ١١[« ءاسنلا] وب لر

 . "”مومعلا ديفيف ؛يفنلا قايس يف ةركن وهو «هب

 «ةئيشملا تحت لخاد رغصألا كرشلا َّنِإ :ءاملعلا ضعب لاقو

 «نسح# :لاقو ١5517/9(  ءةالصلا كوت يف ءاج ام باب «ناميإلا باوبأ) يذمرتلا :هاور )١(

 771/1١ تالصلا كرات يف مكحلا باب ءةالصلا باتك) يئاسنلاو (- ؟بيرغ ؛ حيحص

 ؟نابح نباو (8 مقر «ةالصلا كرت نميف ءاج ام باب «ةالصلا ةماقإ باتك) هجام نياو

 /5ه) دمحأو .  يبهذلا هرقأو هححصو - (۷ )١/ مكاحلاو ١08(( مقر) دراوملا يف امك

(E 

 .(45١ص) ؟يركبلا ىلع درلا» :رظنا (۲)



 امهوحنو رجح وأ رجشب كربت نم باب 0 ۸

 نأ هيف ؛هٍْفُكب هَ هائدخ نحن : مُهَلْوَق : ع ا

 . كلذ ُلَهَجَي ال ْمُه

 . َُهرُك ْنَمِل اال ؛ٍبْجَعَلا َدْنِع ريبَلا م

 هنإف اا كرشلا اأو ءربكألا كرشلا 4وي َكَرَشُي نأإ# :هلوقب دارملا
 تحت هاف ؛ةلملا نم جرخي ال بنذ لكو ةلملا نم جرخُي ال هنأل رفغي

 نيهربكأ وهو «رطخ ىلع رغصألا كرشلا بحاصف ؛ّلك ىلعو «ةئيشملا
 اًبذاك' هللاب فلحأ ْنأل» :هنع هللا "يضر دوعسم نبا لاق «بونذلا رئابك

 : ."ءاًئداص هريغبإ فلحأ نأ نم ىلإ بخأ

 :هانعم. : 2. . .رفكب دهع ءاثدح نحنوا :هلوق :ةرشع ةيناثلا ©
 را ا دا ريل لدا اس د رس علم
 الف ؛همالسإ قبس نمم مهريغ امأو ءرفكب دهع ءاثدح مهنوكب مهلهجل
 نع رذعلا مّدقي نأ ناسنإلل يغبني هنإ : :لوقنف ؛اذه ئلعو .كلذ لهجي

 :لديؤ هيف سيل امب نظلا وأ لوقلا ىلإ هسفن ضْرَعُي ال ىتح هلعف وأ هلوق
 نم تالجراز# «فكتعم وهو لَك لوسرلا اهعيش'نيح ةيفص ثيدح كلذل
 ۰ . "”«يبح تنب ةيفص اهثإ) :لاقف ءراصنألا

 ر نم دو خلا. .بجعتلا دنع ريبكتلا :ةرشع ةثلاثلا ©
 هنأ يذمرتلا ةياور يفو «هب كرشي نأ نم مطعاو ربكأ هلا ١ : يأ ؛«ربكأ هللا»
 : .هب قيلي ال امع هلل اًهيزنت : يأ ؛ “هللا ناحبس» : لاق

: (۸۹° 4.17 
 قري هيكل" يف يترا «(41۹ /۸) افنصملا» يف قازرلا دبع : هاور

)١( 

 «بيغرتلا» يف يرذنملا لاق  (UV)هتاور» :(۱۷۷ /4) «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلاو :

 .«حيحضصلا ةاور :
 : دجسملا باب ىلإ هجئاوحل فكتعملا جرخي له باب «فاكتعالا باتك) يراخبلا :هاور (؟)

(Y/Y 

 .) ۲ص) قبس (۳)



 امهوحنو رجح وأ رجشب كربت نم باب

 . عِئاَرَّلا دس :ةرشع ةعبارلا

 . ةّيِلِهاَجلا لأب ِهبَشَتلا نَع ُيْهَّنلا :ةرشع ةسماخلا

 .ميلغتلا َدْنِع ٌبْضَعلا : :ةرشع ةسداسلا

 . (ٌنَئَسلا اهّنإ» : ِهِلْوَقِل ُهّيَلكلا ُةَدِعاَملا :ةرشع ةعباسلا

 ىلإ ةلصوملا قرطلا : عئارذلا :عئارذلا دس :ةرشع ةعبارلا ©

 :ناعون عئارذلاو .هقرطو هلئاسو : ءيشلا عئارذو « ءيشلا

 .بلطتو حتفت لب ءّدست ال هذهف ؛ةبولطم رومأ ىلإ عئارذ أ

 فلؤملا دارم وهو دست هذهف ؛ةمومذم رومأ ىلإ عئارذ - ب

 . ىلاعت هللا همحر

 مهتحلسأ اهيلع اوعضو اذإف «ربكألا كرشلا ىلإ ةليسو طاونألا تاذو

 اهنم مهجئاوح مهلاؤسو اهتدابع ىلإ ناطيشلا مهب جردتي ؛اهب اوكّربتو

 . عئارذلا ةي يبنلا دس اذهلف « ةرشابم

 نم ذخؤت :ةيلهاجلا لهأب هبشتلا نع يهنلا :ةرشع ةسماخلا ©

 نأ فرعن اذهبو , م هيلع ركنأف NS SS علا :هلوق

 قحلا َلِهَج ْنَم لك لب ةي يبنلا نمز لبق ناك نمب صتخت ال ةيلهاجلا

 . ةيلهاجلا لهأ نم وهف ؛نيلهاجلا لمع لمعو

 يف حيرصب سيل ثيدحلاو :ميلعتلا دنع بضغلا :ةرشع ةسداسلا ©

 ةوق نأل ؛٠. . .نئسلا اهنإ !ربكأ هللا» :هلوق نئارق نم ذخؤي امبرو «كلأ

 أ :«ننسلا اهنإ» :هلوقل ةيلكلا ةدعاقلا :ةرشع ةعباسلا ©

 a ءاهلبق ناك نم قرط عبتتس ةمألا هذه نأو «: قرطلا



 امهوجنو رجح وأ رجشب كربت نم باب : 1۰

 اَمُك َمَكَو هنوكل وبلا مالغأ ْنِم ٌّمَلَع اذه
5 

0017 

 نأ :ةرشع ةنماثلا

 ىلإ ةمألا هذه قرتفتس» : يي لوسرلا لاق امك ؛ريذحتلل هنكلو «ةحابإلاو
 نم ننوكيل» :لاقو ««ةدحاو الإ ؛رانلا يف اهلك «ةقرف نيعبسو ثالث

 ةنيعظلا َّنِإ» :لاقو «ثيدحلا ,Oo .ريرحلاو رجلا نولحتسي ماوقأ يتمأ

 رومألا نم كلذ هبشأ امو “هللا الإ ىشخت الءاذك ىلإ اذك نم بهذت

 .اهميرحت عم اهعوقو نع اب يبنلا ربخأ يتلا

 .:ربخأ امك عقو هنوكل ةوبنلا مالعأ نم ملع اذه نأ :ةرشع ةنماثلا ©
 بطخ دق ةي يبنلا َّنِإ :لئاق لاق نإف .انلبق ناك نم ننس عابتا ينعي
 .ةريزج يف نولصملا هدبعي نأ سيأ دق ناطيشلا نإ : :لاقو «ةفرعب سانلا
 . هتدابع عقت فيكف فکف ؛ برعلا

TTT 
 تلصح امل ناطيشلا َّنأل ؛ناطيشلا هعقوت ام فالخ ىلع «عقي نأ زوجي
 :نأ سئي ؛اًجاوفأ هللا نيد يف سانلا لخدو «مالسإلا يوقو «تاحوتفلا
 «كلُذ نوكي نأ الإ ىبأت هللا ةمكح نكلو «ةريزجلا هذه يف هللا ىوس دبعي
 ةريزجلا يف عقت يتلا لاعفألا عيمج لإ : :لاقي الئل ؛دب الو هلوقن اذهو
 م ءاكرش نوكت نأ نكمي ال ةيبرعلا

 : .(۳٤ص) قبس (۱)

 | ريغب ةيمسيو رمخلا لحتسي نميف باب ؛ةبرشألا باتك) مزجلا ةغيصب العم يراخبل :هاور (0
 2017/2 همنا

 ¥ ولا تامالع باب «بقانملا باتك) يراخبلا :هاور «متاح نب يدع ثيدح نم (۳)
.(o¥ 

 /4 ؛ناطيشلا شيرحت باب «نيقفانملا تافص باتك) ملسمأ :هاور ءرباج ثيدح نم ()
71{ : 



 1 امهوحنو رجح وأ رجشب كربت نم باب

 يِف ىَراَصَّتلاَو َدوُهَيلا هب ُهّللا ّمَد ام َّلُك َّنَأ :ةرشع ةعساتلا
 .اَنَل هنأ ؛نآْرُملا

 «رْمألا ىَلَع اَهاَنْبَم ٍتاَداَبِعلا نأ مُهَدْنِع َرّرَمَتُم هنأ :نورشعلا

 كلذ ىف اوناك سانلا َّنأو «ةيبرعلا ةريزجلا ىف ديحوتلا ددج هللا همحر

 .كرشملا ريغو كرشملا مهيف تقولا

 ال هنكلو «تقولا كلذ ناطيشلا سفن يف عقو امع ربخأ ثيدحلاف

 ناك نم ننس ٌنبكرتل» :لوقي ةي لوسرلا اذهو «عوقولا مدع ىلع لدي
 .برعلا ةريزج يف مهو ةباحصلا بطاخي وهو ««مكلبق

 نآرقلا يف ىراصنلاو دوهيلا هب هللا مذ ام لَك َّنأ :ةرشع ةعساتلا ©

 : يأ ؛«انل» :هلوق لمحي لب ءهرهاظو هقالطإ ىلع سيل اذهل :انل هّنأ

 هلوق يف ءاملعلا لاق امك ؛عيمجلا ال عومجملا هب دارملا نوكيو ءانضعبل

 ء[١11 :ماعنألا] 4کی لم یاب رل ضالاو یل ركع :ىلاعت
 مذلا َّنِإف ؛ىراصنلاو دوهيلاب هبشت عقو اذإف .طقف سنإلا نم اوناك لسرلاو

 هبش هيفو الإ ابلاغ سانلا نم دحأ نم امو ءانل نوكي مهل نوكي يذلا
 «دوهيلا نم هبش هيف ةريصب ىلع هللا يصعي يذلاف ؛ىراصنلا وأ دوهيلاب

 سانلا دسحي يذلاو «ىراصنلا نم هبش هيف ةلالض ىلع هللا دبعي يذلاو

 .اًرَج ملو ءدوهيلا نم هبش هيف هلضف نم هللا مهاتآ ام ىلع

 اذهف ؛ةلصخ ةمألا يف نوكي نأ دب ال هنأ هللا همحر دصقي ناك نإو

 دوهيلا هب مذ ام لك نأ دارأ نإو .ملسي نم ّلق هّنأل ؛هرهاظو هقالطإ ىلع

 .الف ؛مومعلا ليبس ىلع ةمألا هذهل وهف ؛ىراصنلاو

 . . .رمألا ىلع اهانبم تادابعلا َّنأ مهدنع ررقتم هلأ :نورشعلا ©

 رمأ هيف تبثي مل امف ءرمألا ىلع اهانبم تادابعلاف ؛حضاو اذهو :خلإ



 امهوجنو رجح وأ رجشب كربت نم باب ْ 1۲

 يأ

 امو ا ؛(َكْبَر ْنَم) اّمَأ : ربقلا ٍلِئاَسم ىَلَع هيل هيف َراَصُ

 ْنِمَف :؛(؟كئيِد ام) مو «بْيْعلا ءان هراَبخِإ ْنِمَق ؛(؟َكّيبَن ْنَم)

 .هرجآ ىلإ ۰ . .اًهلِإ اكل لعجا» : مِهِلْوَق

 وهف ؛انرمأ هيلع سيل المع لمع نم» : ةي لاف «ةغذدب وهف ؛عراشلا

 .٠ . 9«ةلالض ةعدب لك نإف ؛رومألا تاثدحمو مكاّيإ) :لاقو "هةر

 ٠ رظقلا تادايعلا نق لصآلا نال ؟ليلدلاب بلرط ةدابحت اسالم
 تالماعملاو لكألا امأو .اهتيعورشم ىلع ليلدلا ماق اذإ الإ «عنملاو

 ىلع ليلدلا ماق ام الإ ؛ةحابإلا اهيف لصألاف ؛اهريغو سابللاو بادآلاو

 | < . هميرحت

 نم ؟كبر نم :هربق يف ناسنإلا اهيف لأسي يتلا ربقلا لئاسم» :هلوقو
 سیلو «ثالثلا ربقلا لئاسم ىلع ليلد ةصقلا هذه يفف : «؟كنيد ام ؟كيبن

BGىلع ضاوي اكوا  

 .ةدابعلاو ةوبنلاو ةيبوبرلا تابثإ

 نم" امأو . ىلاعت هللا الإ بر ال هنأ ينعي «حضاوف ؛«كبر نما ام

 وذح مكلبق ناک نم ننس ٌنبكرتلا : :ِِلكَك لاق بيغلاب هرابخإ نمف ؛«كيبن .

 ا لجل : مهلوق نمف ؛«كنيد ام» اّمأ .ربخأ امك عقوف ؛"”ةّلقلاب ةّذقلا

 .نيدلا يه ةدابعلاو ادو اًمولأم : يأ ؛ اهلل

 .virr «ةلظابلا ماكحألا ضقن باب «ةيضقألا باتك) ملسم : ا «ةشئاع ثيدح نم 61:

 . 0958190 اًقلعم يراخبلا هجرخأو

i ءةثسلا موزل باب ءةنسلا باتك) دواد وبأ :هاور «ةيراس نب ضابرعلا ثيدح نم ٠ 
 مقر «ةنسلاب ذخألا باب «ملعلا) يذمرتلاو   )7778هجام نباو ل "حيحص نسح» :لاقو

 مقر افلخلا ة ةن  عابتا باب «ةمدقملا) يف ۲)

 .(5١5ص) قبس ()



 1۳ امهوحنو رجح وأ رجشب كربت نم باب

 ٍةَنسَك ةَموُمْذَم باتكلا له َةَنس َّنَأ :نورشعلاو ةيداحلا

 ال هلق ُهَداَنْعا يِذَّلا لِطاَبلا َنِم َلِقَتْنُملا نأ :نورشعلاو ةيناثلا

 .ارفكب ٍدْهَع

 يناعمل اًدج قيقد همهف باهولا دبع نب دمحم هللا همحر فلؤملاو

 Ee OR طايع اناعأت ؟ضويصتلا
 1 . ليلدلا

 ةنسك ةمومذم باتكلا لهأ ةنس َّنأ :نورشعلاو ةيداحلا ©

 .؟ىسومل ليئارسإ ونب تلاق امك» :هلوق نم ذخؤت :نيكرشملا

 نمؤي ال هبلق هداتعا يذلا لطابلا نم لقتنملا َّنأ :نورشعلاو ةيناثلا ©

 نم لقتنملا ناسنإلاف ؛حيحص اذهلو : :ةداعلا كلت نم ةيقب هبلق يف نوكي نأ

 هذهو «هنم ةيقب هبلق يف نوكي نأ نمؤي ال ؛ًالوأ الطاب ناك ءاوس «ءيش

 تا رفات دبش دانت ندعوا 5 ؛ةدم دعب الإ لوزت ال ةيقبلا

 نم ناك اذهلو «ةيلهاجلا اياقب نم ةيقب اندنع َّنأل الإ هانلأس ام :لوقي

 .اهيلإ دوعي الئل ؛ةميرجلا ناكم نع ه هدلج دعب ينازلا بيرغت ةمكحلا

 عقي ال ىتح ؛قوسفلاو كرشلاو رفكلا نطاوم نع دعتبي نأ يغبني ناسنإلاف

 .اهنم ءيش هبلق يف
 اف د +



' 

 ' هللا ريغل حبذلا يف ءاج ام باب : فل

 باب

 لا رقي علا يف هاج ان

anasaesheesensensnnnanenesseneneanienencovnsaccewcananevanerenecanananooanarareceoi
renentens 

 . مئاهبلا حبذ :يأ :«حبذلا يف» :هلوق

 ةحبذب اًدصاق يأ :ذصقلاو ؛ليلعتلل ا :؛هللا ريغل» :هلوق
 : نيمسق ىلإ مسقني ب هللا ريغل حبذلاو هللا ريغ

 نع جرخم ربكأ كرش اذهف ؛اًميظعتو اًبرقت هللا ريغل حبذي نأ - ١
 : ْش .ةلملا

 لب ءةلملا نم جرخي ال اذهف ؛اًماركإو احرف هللا ريغل حبذي نأ - ؟
 .؛اًنايحأ ةبولطم ريغو اًنايحأ ةبولطم نوكت دق يتلا ةيداعلا رومألا نم وه

 .ةحابم اهنأ لصألاف

 .لوألا مسقلا انه فلؤملا دارمو
 هنإف ؛اًميظختو اًبرقت ت ناك نإف «هل انحبلف داب ىلإ ناطلتبلا مدقوق

 مٹ ههجو يف اهحبذن اننأ :كلُذ ةمالعو «حئابذلا هذه مرحتو «ربكأ كرش

 "باب نم اڏهف ؛تلكأو «تخبطو «ةفايضو اًماركإ 0 .اهعدن

 ؛مهريغو ءءايلوألاو ءةكئالملاو «ءايبنألا لمشي ؛هللا ريغل» :هلوقو
 ءىش يأب ةملكلا هذه ىف لخاد هنإف ؛اًميظعت دو اًبزقت هللا ريغل حبذ نم لكف

 .ناك

 ىلإ راشأ :؛هللا ريغل حبذلا يف ءاج ام باب» :ةمجرتلا يف هلوقو



 "1 هللا ريغل حبذلا يف ءاج ام باب

 1 فاتن اسر تشو قالَص 8 لاک :نلاغت هللا زق
 .ةيآلا . 4ا كرس 1 9 نيكل بَ

 ال يتلا رومألل ءاملعلا اهب مجرتي ةمجرتلا هذه لثمو «مكحلا نود ليلدلا

 ؛اهب نومزجي يتلا رومألا اّمآو «ليصفت اهيف يتلا وأ ءاهمكحب نومزجي

 «ةبيغلا ميرحت بابو ءةالصلا بوجو باب لثم ؛مزجلاب اهنولوقي مهنإف

 . كلذ وحنو

 SESS اغتال همحر فلؤملاو

 بلاطلا نرمي نأ دارأ هنكل «ربكأ كرش هّنأو «ميظعتلاو بّرقتلا ليبس ىلع

 وأ ملعملا نإ ؛ةّيملعلا ةيبرتلا نم عون اذهو «ليلدلا نم مكحلا ذخأ ىلع

 ىلإ مكحلا لكي نأ لجأل ةلدألاب يتأي مث ءاًحوتفم مكحلا عدي فلؤملا

 ركذ دقو لاا هله نيس قيس ابيع لعاب ى اطا

 :تايآ ثالث بابلا اذه يف فلؤملا

 ءالؤهل لق يأ ءب يبنلل باطخلا :«لق# :هلوق :ىلوألا

 ةّيكم ةروسلا هذه نأل ؛صلاخلا ديحوتلاب كمايق مهل اًنلعم نيكرشملا

 :عرشلا يفو «ءاعدلا :ةغللا يف ةالصلا :4ِقاَلَّص لإ :هلوق

 .ميلستلاب ةمتتخم «ريبكتلاب ةحتتفم «ةمولعم لاعفأو لاوقأ تاذ هلل ةدابع

 .نابرقلا حبذ :عرشلا يفو «ةدابعلا :ةغل كسنلا : «يدْنَو» :هلوق

 ؟يعرشلا ينعملا ىلع وأ يوغللا ىنعملا ىلع ةيآلا هذه لمحت لهف

 ام نأ امك ؛ةيعرشلا ةقيقحلا ىلع لمحي عرشلا ناسل يف ءاج ام َّنأ قبس

 .137 2171 ةيآلا :ماعنألا ةروس (1)



 هللا ريغل حبذلا يف ءاج ام باب ْ 5 ١

 برعلا ناسل يفو ةيفرعلا ةقيقحلا ىلع لومحم وهف ؛فرعلا ناسل يف ءاج
 ٍْ ٠ . ةيوغللا ةقيقحلا ىلع

 0 ؛ناضلا نم ىثثألا مهفي ؟ةاش كدنع : صخشل لوقأ امدنعف
 وأ ناك اًركذ «زعملاو نأضلا نم ةدحاولا ىلع قلطت ةاشلا ةيبرعلا ةغللا

 ':ليقو .يعرشلا ىنعملا ىلع ةيآلا يف كسنلا لمحيف ؛اذه ىلعو «ىشنأ
 ال ان :لوقي هنأك «ةدابعلا كسنلاف ؛معأ هّنأل ؛يوغللا ىنعملا ىلع لمحت
 تلمج اذإو .دبعتلاو ءاعدلل ماع اذهو ءهللا الإ دبعأ الو ءهللا الإ وعدأ

 يو «تادابكلا نم رت يت ماض كراس ؛يعرشلا ىنعملا ىلع
 :«ةيندبلا تادابعلا ىلعأ ةالصلا َّنإف «لاثمک اذه نوكيو «كسنلاو «ةالصلا.

 برت الإ عقي ال ميظعتلا ليبس ىلع هئأل ؛ةيلاملا تادابعلا ىلعأ حبذلاو'
 ْ . ةلأسملا هذه يف ةيميت نبا مالسإلا خيش ررق اذكه

 تادانبعلا: عاونأ ىلعأ نابرقلا نأ ةلأسم يف ةشقانم ىلإ جاتحيو
 .ةيلام ةدابع يهو «مظعأ اهنأ كش ال ةاكزلا َّنإف ؛ةيلاملا

 لا 2 ردا ةالصلا يه ةالصلا َّنِإ :لوقيإ ثلاث يأر كانهو
 . صاخلا ىلع ماعلا فطع نم كلذ نوكيو ءاقلطم ةدابعلا :كسنلاو

 يف فرصتلا :يأ ؛يتومو يتايح :يأ : « ِقاَمَسَ َىيَحْوا» :هلوق
 :ديحوت تابثإ « يدش تالص# :هلوق يفو .هلل اًئيمو اًيح يرمأ ريبدتو
 ٠ .ةيبوبرلا ديحوت تابثإ 4قاَمَبَو ىايعو# :هلوق يفو .ةدابعلا

 3 هلصأو ؛ةيهلإلا ا : هللاو نإ ربخ :4رإ» :هلوق
 وهف ؛؛هولأم ىنعمب وهو . اًفيفخت لامعتسالا ةرثكل ؛ةزمهلا تفذحف ىلإلا

 0 ىنعمب شارفو «سورغم ىنعمب سارغ لثم «لوعفم ىنعمب لاعف
 مل بوبحملا :هولأملاو



 ۷ هللا ريغل حبذلا يف ءاج ام باب

 لا و م ووو و مومو

 يَمُسو « هللا ىوس ام : #يياعلا # ب دارملا : 4 َنيِيلعْلا بر : :هلوق

 . هقلاخ ىلع ملع هئأل ؛كلذب

 :رعاشلا لاق

 دحاجلاهدحجي فيك مأ هللا ومعي كيك اار

 يف نيملاعلا ىلع قلطتو O ىلع تل

 EY] : :ةرقبلا] 4َنيِيَلَعْلا ع ء سَم نار :ىلاعت هلوق لثم «نيعم تقو

 .مهنامز يملاع : ٠ ىنعي

 .ةقلطم ةّيبوبر هذهو «فّرصتملا كلاملا :انه ٌبرلاو

 ؛ وليل :هلوق نم ةيلاح ةلمجلا : 4ل كرس الا :هلوق : ةيناثلا ةيآلا
 ولورا دا هناحبس  هللاو ءهل كيرش ال هنوك لاح : يأ

 تك نيتك اذ :ىلاعت لاق اذهلو «هتافصو هئامسأ الو هتيبوبر يف

 ١١[. :ىروشلا] *ٌريِصَل ديبا ٌعيِيَسلَأ وهو شو

 نب ىسيع وأ مانصألا دبع نمك ءاكرش هلل َّنأ معز نم لض دقو

 قولخملا اولعج نيذلا ءارعشلا ةالغ ضعب كلذكو «مالسلا هيلع ميرم

 : هل اًحودمم بطاخي مهضعب لوقك ؛قلاخلا ةلزنمب

 كينادي قلخ امف تخش فيكو هل هيبش ال نم اي تئش نمک نكف

 فک ارا عدن نهدف ي زل لوقو
 ممعلا ثداحلا لولح دنع كاوس هبذولأ نم يلام قلخلا مركأ اي

 مدقلاةلزاي لقفآلإو ًالضف يدي داعملا موي اًذخآ نكت مل نإ
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Wnasessmensesnceneneneneenecenneneesennsnaracenecerennnasenenonananesesenenarabareneveoanan 

 ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو 2 اهترضوايندلا كدوج نم نإف

 Aa ايندلا لعج هّنأل ؛كرشلا مظعأ نم اذهو
 ٠ .ءيش امهيف هل سيل هركذ لج هللا نأ هاضتقمو

 -- سيلو :ينعي ««ملقلاو حوللا ملع كمولع نم» نإ :لاقو
 : .- هللاب ذايعلاو - ريبدت الو ملع هلل يقب امف ؛كمولع

 ع نوكيف ؛ 4تا ب قلعت رورجملاو راجلا :4َكِيّديَوم :هلوق
 ءتارومأملا مظعأ هّْنأل ؛كلذب ٌصخ امّنِإو ء.صضيصختلاو رصحلا ىلع
 َّنأ مولعمو ءاذهب الإ رمأ ام هّنأكف «كرشلا يفنو ئلاعت هلل صالخإلا وهو
 تا ىلاعتو هناحبس - هللا ةدابعب موقيسف ؛ ؛ىلاعت هلل صلخأ نم

 .رومألا

 .؛الإو ا ميظعتلا باب نم انه لعافلا ماهبإ : 4ثا » :هلوق

 . ىلاعت هللا وه رمآلا َّنأ مولغملا نمف

 م ري

 نيعتيف «ةّينمزلا ةّيلوألا دارملا َّنأ لمتحي :4َنييلتلأ لَو 14 :هلوق
 هلال ؛ةمألا هذه نم نيملسملا لوأ انآ دارملا نوكيو ةيفاضإ ةيلوأ نوكت نأ

 ْ .اوملسأ نم نمزلا يف هقبس'
 متر اًمالسإ سانلا عا ناف ؛ةّيونعملا ةّيلوألا دارملا نأ لمتحيو

 ' .ةقلطم ةيلوأ ةّيلوألا نوكتف ؛يي لوسرلا وه اًدايقنا'

 نأ لثم ا ةيلوألا عقت نأ اريدك حقي ريبعتلا اذه لثمو
 «كلبق قّدص دق كريغ ناك نإو «ءيشلا اذهب قّدصُي نم لوأ انأ و

 ءاّدبأ راكنإ كدنع نوكي نلو «كلڈب اًقيدصت سانلا قبسأ كنأ ديرت نكل

 نأ برا :لاق امنيح ميهاربإ نم كشلاب ىلوأ نحن» :ِلكَي هلوق لثمو



 114 هللا ريغل حبذلا يف ءاج ام باب

“sevevecnenenanneunenenennevenenecerennaneceeseceicavevecacacaninrninarenannreeseanascannns 

 نأ رد نإ نكل «كاش ميهاربإ َّنأ هانعم و ‹ یل E مرا سرس

 كلذكو «نيكاش نحن انسلف ؛الإو RIES دف ب

 اكان سل ميهازنإ

 دارملا َّنأل ؛ناميإلا لمشي قالطإلا دنع مالسإلا : 4س » :هلوق

 َمَلْسَأ ْنَم قَبل :ىلاعت هلوق كلل لديو ءائطابو اًرهاظ هلل مالستسالا هب

 .نطابلا مالسإ اذهو «[١١؟ :ةرقبلا] ل مهو

 :ىلاعت هلوق اذكو ءرهاظلا مالسإ اذه : ني وْهَر# :هلوقو

 لمشي [86 :نارمع لآ] ين لبني نک اكد ملسإلا ع عتبي نمو#

 :ىلاعت لاق «مالسإلا هيف 0 ناميإلا ركذ اذإو ءرهاظلاو نطابلا م السإلا
 ل : ةبوتلا] « ذهتألا ني یب تج و تسمو تريلا دن دعو

 اًعيمج انرُق اذإ اّمأو 0 هدوجو نم مزل اًمح ناميإلا دجو ىتمو

 ؛ناميإلا نع ينربخأو «ةرهاظ لامعأ نع هربخأف ؛مالسإلا نع ينربخأ

 . "”ةنطاب لامعأ نع هربخأف

 انمكَسآ اووف نكلو أ اوتو مل ل انما بارم ٍتَلاَثط :ىلاعت هلوق اذكو
 .[15 هل ىف نيالا ٍلُخَدَي امَلَو

 نوكي نأ دب ال حبذلا َّنأ :فلؤملا اهركذ يتلا ةيآلا نم دهاشلاو
 .هلل اًصلاخ

1 

 :ىلاعت هللا لوق باب «نآرقلا ريسفت باتك) يراخبلا :هاور «ةريره يبأ ثيدح نم )١(

 ١/ «بلقلا ةنينأمط ةدايز باب «ناميإلا باتك) ملسمو :(؟70 /8 ,نيئناق هلل اوموقو»
 * فاسو

 )1/1 «ناسحإلاو مالسإلاو ناميإلا باب «ناميإلا باتك) ملسم :هاور ءرمع ثيدح نم )¥(



 هللا ريغل حبذلا يف ءاج ام.باب ۰

 . 4 راو كرل ت : ُهلْوَقَو

 3: هلؤق ىلع ةفطاع ةّيببسلل ءافل ١ : لصف :الوق : ةثلاثلا ةيآلا

 كبرل لص كلذ كل انئاطعإ ببسب : يأ ؛[١ : رثوكلا] 4 َرَمْوَكْلا كيما

 ةالصلا انه ةالصلاب دارملاو .ةمعنلا هذه ىلع ىلاعت هلل اًركش رحناو
 .اًعرش ةفورعملا

 امك هلل كرن لعجا يأ ا :رحنلاب دارملا :4 رار :هلوقو
 وو .ةذابعلا نم رحنلا نأ ةميركلا ٠ ةيآلا هذه تدافأف ؛هل كتالص نأ

 .ةالصلاب ةنرقو هب هللا رمأ

 عرشلا يف تبث ام لك هيف لخايف ؛قلطن : : «رمغأاو» :هلوقو
 ةئالثلا هذهف ؟قئاقغلاو ءايادهلاو «يحاضألا :ءايشأ ةثالث يهو ؛هتيعورشم
 «بحتسم اهنمو «بجاو اهنمف ؛ايادهلا اَمأ :اهلعقي نأ ناسنإلا نم بلطي
 4يا نم رسا اف لَك لي ةع ممت نمل :عتمتلا يف امك بجاولاف

 « يدم ّنِم رسي اق مزون نل :رّصْخُملا يف امكو ء[١1۹ :ةرقبلا]
 أ ص ذأ راو ني دي ديف :سأرلا قلح يف امكو ء[١1۹ :ةرقبلا]
 ىلوألا نكلو «يده اهّلِإ :لوقن نأ حص نإ اذه ء[١۱۹ :ةرقبلا] لس

 او E - لجو رع - هللا هايس امك ةد اهي ذأ

 : اهيف ءاملعلا فلتخاف ؛ يحاضألا

E 
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1 . 
 ةيميت نبا. مالسإلا خيش هراتخاو «رداقلا ىلع ةبجاو اهّنأ هللا همحر

 ر لب «ماوعلا همهفي امك تاومألا س تفل ةيحضألاو

 )١( ةيآلا :رثوكلا ةروس ۲.٠



 و هللا ريغل حبذلا يف ءاج ام باب

 الك هللا ُلوُسَر يِنَتَّدَحا :َلاَق ؛ُهْنَع هللا ّيِضَر ْيِلَع ْنَع

 اوصوأ نإ الإ «ًالالقتسا مهل ىَحضُي نأ عورشملا نم سيلف ؛تاومألا اًمأو

 . الب لوسرلا نع دري مل كلذ ّنأل هب اوصوأ ام ىلعف ؛هب

 ناك نإ هعباس موي يف دولوملا نع حبذت يتلا يهو :ةقيقعلا امأو

 1 راسعإلا عم 0 ئزجتو «ةدحاوف ىثنأ ناك نإو «ناتنثاف اًركذ

 | :ملعلا لهأ ضعب ها ءملعلا لهأ رثكأ دنع ةنس يهو .روكذلا

 . "”«هتقيقعب نهترم مالغ لك» :لاق كي يبنلا ّنأل ؛ةبجاو

 :نييوحنلا حالطصا يف ةملكلاو «ةملك عمج :«تاملك» :هلوق

 : للى لوسرلا لاق «ديفم لوق لك يهف ؛ةغللا يف اّمأ .درفملا لوقلا

 لاقو ««لطاب هلا الخ ام ءيش لك الا :رعاش اهلاق ةملك قدصأ»

 لم ل وئجنا تر» :هلوق يهو ءان ره همك اإ ) : ىلاعت
 ٠٠١[. 49 :نونمؤملا] € اف اسل

eةلمجلا ىلع الإ ةيبرعلا ةغللا يف ةملكلا قلطت ال  

 . ةديفملا

 هللا ةمحر نع داعبإلاو درطلا : هللا نم نعللا :؛هللا نعل» :هلوق

 24575 ۱۷ ا٣ ۸ ءال/ه) هدنسملا» يف دمحأ :هاور «بدنج نب ةرمس ثيدح نم (۱)

 يف باب «ةيحضألا) يذمرتلاو .(۵۹/۳ « ؛ةقيقعلا يف باب «يحاضألا باتك) دواد وبأو

 ىتم باب «ةقيقعلا باتك) يئاسنلاو «- ؟حيحص نسح ثيدح» :لاقو 117/6(  «ةقيقعلا

 يمرادلاو الا «ةقيقعلا يف باب « حئابذلا باتك) هجام نباو ( ٥ مقر «قعي

 A1/۲). «ةقيقعلا يف ةنسلا باب ١ يحاضألا باتک)

 ٦٤۸۹(. 250141 «۳۸۴۱) يراخبلا :هاور «ةريره يبأ ثيدح نم (۲)



 هللا ريغل حبذلا يف ءاج ام باب ففي

 ا es هیدلاو َنَعَل نم ُهّللا َنَعَل هّللا ريغ حب نم

 مهللا :ليق اذإو «هتمحر نع هدعبأو هدرط :ىنعملاف ؛ هللا هنعلا : ليق اذإف
 ١ اهنع هدرطاو كتمحر نع هذعبأ ىنعملاف ؛اًنالف نعلا

 وأ .ةرقب وأ «اًريعب حبذ نم لمشي ماع :«هللا ريغل حبذ نم» :هلوق
 ٠ .اهريغ وأ ًةجاجد

 يبل عيف ول ىتح ها ىوس نم لک لمشي :٤للا ريغل» :هلوق
 . مهريغ وأ ينج وأ «كلم

 للك لوسرلا َّنأو «ةيربخ ةلمجلا نوكت نأ لمتحي : «نعل» :هلوقو

 ؛ربخلا ظفلب ةيئاشنإ نوكت نأ لمتحيو هللا ريغل حبذ نم نعل هللا نأ ريشي

 «باجتسُي دق ءاعدلا أل ؛غلبأ e هللا ريغل حبذ نم نعلا مهللا : يآ

 . باجتسي ال دقو

 «بأ دجلا َّنأل ؛امهقوف نمو «مألاو بألا لمشيإ : «هيدلاو» :هلوق

 ةلأسملاو مهلوصأل مارتحالا بوجو يف ءانبأ تنبلاو نبالا دالوأ َّنأ امك

 یا رجل نوا يا نعلو «قوقحلا نم يه لب ءةيلام تسيل انه
 .ربلا يفاني هنعلو «ربلاب ىلوأ هلأل

 ناسنإلا نم نعللاف ؛امهمتشو امهّبس :يأ :«يدلاو نعل نم» :هلوق
 لبق لك يبنلا ّنأل هنعل اذهف ؛هتمتش وأ اًناسنإ تببس اذإف < «متشلاو بسلا

 بسیو ءهابأ بسيف لجرلا ابأ بسي» :لاق هيدلاو لجرلا نعلي فيك :هل
 : يهو ءةدعاق ثيدحلا اذه نم ءاهقفلا ذخأو 30

 سم ىلع نامضلا يف هاي اك هاد ؛ مثإلا يف ةرشابملا ةلزنمب ببسلا
 5: .ملعلا لهأ دنع كلذ يف

 ل باي «بدألا باتك) يراخبلا :هاور ءصاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم (1)
 ..(57 ١/ ءرئابكلا نايب باب «ناميإلا باتك) ملسمو ۸1/٤(«: «هيدلاو لجرلا

 «همأ ٠ بسيف همأ



 Y۳ هللا ريغل حبذلا يف ف ءاج ام باب

 . ٌةلنُمْهاور .«ضزألا َراتَم َرْيَغ َْم هللا َنَعَل ءاًئِيْخُم ىَوآْنَم هللا َنَعَ

 :ثادحإلاو «هامحو هيلإ همض : يأ : «اًندحم یوآ نم» :هلوق

 «ةلزتعملاو ةيمهجلا اهثدحأ يتلا عدبلاك ؛نيدلا يف ثادحإلا لمشي

 ايو ارجل ؛ةمألا نوؤش يف يأ :رمألا يف ثادحإلاو . .مهريغو

 هيوأت نأ ءاويإلا نأل ؛مهرصان نم اذكو «نوعلم وهف ؛اًئدحم ىوآ نمف

 ؛هنم دشأ ثدحملاو .مظعأو دشأ وهف ؛هرصان نمف «هنع ىذألا فكل

 نم ريذحتلا هيفف . مظعأ مرج هلعف سفن نإف ؛ةنعلل اًببس هؤاويإ ناك اذإ هّنأل

 نف ؛رومألا تاثدحمو مكايإ» : يب يبنلا لاق «نيدلا يف ثادحإلاو عدبلا

 : اي ار ناك ولو: تيذخلا اط و ا اخ طل لک

 نيب ددحت يتلا اهميسارمو اهتامالع :يأ :«ضرألا رانم» :هلوق

 راس نوري نزلا نفك امو ولم ی اا هدف + داتا
 نم» :لوقي ايب لوسرلا نأ اوملع امو ءاهتميق تداز اذإ اميس ال «ضرألا

 e ؛"«نيضرأ عبس نم هقوط ؛اًملظ ضرألا نم اًربش عطتقا

 ال قختسپ ي ال ام ذخأيو «رانملا رّيغيو «ضرألا نم عطتقي يذلا اذه نأ عم

 هيلع طّلسُي دقو «كلذ لبق تومي دقو «هايند يف اهنم ديفتسي دق :يردي

 ° ااا
 رئابك نم ضرألا رانم رييغت َّنأ ىلع ليلد اذه َّنأ :لصاحلاف

 لدي امم ؛ثادحإلابو قوقعلابو كرشلاب ةَ يبنلا هنرق اذهلو «بونذلا
 - هللا فاخي نأو «هنم رذحي نأ ءرملا ىلع بجي هّنأو «ميظع هرمأ نأ ىلع
 . هيف عقي ال ىتح - ىلاعتو هناحبس

*%# + + 

 )١( شا ريغل حبذلا ميرحت باب «يحاضألا باتك) يف ٠١۹۷/۴(.

 .(۲۱۲ص) قبس (۲)
 .(۸۷ص) قبس (۳)



 هللا ريغل حبذلا يف ءاج ام باب 1 ْ ۲۲٤

 َةَنجلا َلَخَد» : لاق كي هللا لوو أ ؛باهش نب ٍقِراَط ْنَعَو

 ا كلذ فيكي اولا .«بابذ يف لجر رانلا لخدو بابُ يف ُلُجَ
 اتا روحت ال مک E E ل الو

 يِدْنِع سيل : 0 رق رق :اَمِجِدَحأل اوُلاَقَن ءائيَش هَل َبَوَقُي ىَنَح
 ا E 5 هَل اوُناَك . هيَرَقَأ ءىش

 انيس ٍدَحأل َبْرََأل تنك ام :َلاَقَك . ْبَرَق :رحآلل اوُلاَكَو رات لخت
 يأ اَور . هدا ٌلَكَدَف ُهَقْلُع اوُبْرُضَ .ّلجو رع هللا نود

 :ناتلع ثيدحلا يف : تاس :قراظ نع» :هلوق

 0 يبنلا نم عمسي مل هنأ ىلعا وقفتا باهش نب :قراط نأ : ىلوألا
 | :انلق اذإ نكل . يباحص هنأ ىلع نورثكألاو «هتبحص يف اوفلتخاو
 اا كل يبنلا نم هعامس مدع رضي الف ؛يباحص
 ٠.فيعضلا ماسقأ نم وهو «يباحص ريغ لسرم هّلِاف ؛ يباحص ريغ ناك نإو

 «نيسلدملا نم وهو «شمعألا لبق نم نعنعم ثيدحلا نأ :ةيناثلا

 نيتاه لجأ نم ءيش هنم سفنلا يف ثيدحلاف ؟ثيدحلا يف ةفآ هذهو

 نع قراط نع هاور دمحأ مامإلا نأ يهو ‹ةثلاث ةلع ثيدحلل مث . نيتلعلا

 ناملس نأ لمتحيف ؛ةبيش يبأ نباو.ميعن وبأ اذكو .«هلوق نم اًوقوم ناملس
 ۰ : .ليئارسإ ينب نع هذخأ

 ببسب :يأ ؛ةيفزظلل تسيلو «ةيببسلل :ئف :!بابذ يف» :هلوق
 «. . . "”اهتسبح ةره ىف ةأرما رانلا تلخدلا ه6 'ئبنلا لوق هريظنو «بابذ
 ١ : را : يأ ؛ثيدحلا

 امل نكل «لكؤي ال اًريقح اًئيش حبذ هنأ عم :«رانلا لخدف» :هلوق

 ' )/۲٠۳(. «ةيلحلا» يف ميعن وبأو ء(١٠ ٠٠١ ص) «دهزلا» يف دمحأ مامإلا :هاور (1)
 EtA/Y)» ؛«بابذلا عقو اذإ تاب ‹قلخلا ءدب باتك) يراخبلا :هاور «رمع نبا ثيدح نم )0

 €NV f) «ةّرهلا لتق ميرحت باب « مالسلا باتك) ملسمو



 e هللا ريغل حبذلا يف ءاج ام باب

 : لاسم هيف ©

 . * يَتمَو الص َّنِإ لف ُريِسْفَت : ىلوألا

 . ( او كي لطم ريت :ةينالا
 .ِهّللا رْيغَل َحَبْذ ْنَم ِةَنْعَلب ُهَءاَدَبلا : ةثلاثلا

 ٍلُجّلا يَدِلاَو َنَعلَت نأ ُهِْمَو هِهْيَدِلاَو َنَعَل ْنَم ُنْعَل :ةعبارلا
 . َكْيَدِلاَو َنعْي

 .رانلا لخدف ءاكرشم راص ؛منصلا اذه ىلإ هب بّرقتلا ىون

 انف ان ف

 : لئاسم هيف

 لوأ يف كلذ قبس دقو :4ي235ِ َتاََص َّنِإ لف :ريسفت : ىلوألا ٠

 .بابلا

 لوأ يف كلذ قبس دقو :4َرحنأَو كبل للصف :ريسفت :ةيناثلا ©

 . بابلا

 «كرشلا نم هّنأل ؛هب أدب :هللا ريغل حبذ نم ةنعلب ةءادبلا :ةثلاثلا ©

 لاق «قوقحلا مظعأ هللا قح نأل ؛ديحوتلاب ًالوأ أدبي قوقحلا ركذ اذإ هللاو

 191 :ءاسنلا] سخا ندو ابو ا و اکر و هلأ وديعاو# :ىلاعت

 «[7* :ءارسإلا] (اًكسخإ نول ةَ لإ كدب الأ کر ىَصِقَو# : ىلاعت لاقو

 .هتبوقعو كرشلاب تابوقعلاو يهانملا يف أدبي نأ يغبنيو

 :ناينعم هل لجرلل لجرلا نعلو :هيدلاو نعل نم نعل :ةعبارلا ©

 .نعللاب هيلع ءاعدلا :لوألا



 هللا ريغل حبذلا يف ءاج ام باب : ۹

 اًْيَس ٌُتِدْخُي ُلْجَّرلا َوُهَو ءاَنِدْحُم ىَوآ ْنَم ُنْعَل :ةسماخلا
 ٍ . كلذ ْنِم ُهُريِجُي ْنَم ىَلِإ ءىِجَتْلَيَف ؛هللا ُنَح هيف ُبِجَي

 يلا م ْميِساَرَملا يهو «ضزألا َراَتَم َرّيَغ ْنَم ُنْعَل : ةسداسلا

 a اَمْرُيْعَتَم 50 ا
t< 

Ce ريخ. 

 اا لم نْيَعُملا نْعَل َنْيَب ُقْرَلا :ةعباسلا

 . مومعلا ٍليِبَس

 لجرلا ابأ بسي» :هلوقب هرّسف يي ا نأل ؛همتشو هّبس : يناثلا
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 (همأ بسيف: همأ بسيو مابأ بسيف

 ىف ثادحإلا لمشي هنأ قبس دقو :اًثدحم ىوآ نم نعل :ةسماخلا ©
 یوآ :نمو ءكلذ ىف لخاد وهف ؛ةعدبب اًمدحم ىوآ نمف «مئارجلاو نيدلا

 . كلذ ىف لخاد وهف ؛ةميرجب اًئدحم

 كنيب تناك ءاوسو : . . .ضرألا رانم رّيغ نم نعل :ةسداسلا ©

 ىلع يصاعملا لهأ نعلو نّيعملا نعل نيب قرفلا :ةعباسلا ©
 ئوآ: نم تيأر اذإف .ءزئاج يناثلاو ءعونمم لوألاف :مومعلا ليبس

 ىلع اًندحم یوآ نم هللا نعل :لق لب هللا كنعل :لقت الف ؛اًندحم

 نم اًسانأ نعلي راض امل لَك يلا َّنأ كلذ ىلع ليلدلاو «مومعلا ليبس
 «اًنالفو اًنالفو اًنالف نعلا 0 :هلوقب ةيلهاجلا لهأ نم نيكرشملا
 مبدع وَ ءىس رمألا نم سل : ىلاعت هلوقب كلذ نع يه

 .(۲۲۲ص) قبس )01(



 ۲۷ هللا ريغل حبذلا يف ءاج ام باب

 اا و ٌةَميظَعلا ٌةَّصِقْلا هذه : ةنماثلا

 ْمَل يِذّلا باَبذلا كلذ ٍبَبَسِب َراَئلا َلَخَد هنْوَك :ةعساتلا
 ههر خم اصلخت ُهَلَعَف لب ُهَدِصْفَي

 راص ناسنإ نم مكو «هنعلت نأ كل سيل نّيعملاف ؛ 4وي مه

 نم اذه ذخؤي نذإ ءهيلع هللا باتف بات مث ةنعللا هب قحتسي فصو ىلع

 قالطإ زاوج مدع لالا :لاق هللا همحر فلؤملا نأكو «لصفنم ليلد

 ؛هلصأ ىلع صوصخلا ىقبيف «مومعلل اًنعال ثيدحلا اذه ءاجف ؛نعللا

 الو اتاط سيل لَك لوسرلاو «ناعللاب الو ناّعطلاب سيل ملسملا نال

 ال ثيدحلاف ؛ًالإو «ثيدحلا نم مكحلا ذخأ هجو اذه لعلو ءاَئاَعل

 فلؤملا نأك :بابذلا ةصق يهو ةميظعلا ةصقلا هذه :ةنماثلا ©

 نم ذوخأملا مكحلاو E اذهلو «ثيدحلا ححصي هللا همحر

 . ةفورعم ةصقلاو «هتحص نع عرف ليلد

 لب «هدصقي مل يذلا بابذلا كلذ ببسب رانلا لخد هنوك :ةعساتلا ©

 ولو بّرق :هلوق نإف «ةمّلسم تسيل ةلأسملا هذه :مهّرش نم اًصلخت هلعف

 هَّنإف ؛مهرش نم اًصلخت هلعف ول امأ ءبّرقتلا اًدصاق هلعف هنأ يضتقي اًبابذ

 هتأرمآ قالط .ىلع هزكأ ىل : ءايقثلا لاق اهو «بّرقتلا دصق مدعل رفكي ال

 نإ O عقي مل ؛هركملا لوقل اًعبت قّلطف

 : لب هلوقل قح اذهو ٠ عقي ما 5 اًعفد قّلط نإو «عقي قالطلا

 8 0 ةينب حبذ لجرلا َّنأ ةصقلا رهاظو ."«تاينلاب لامعألا

 .(550ص) :رظنا (۱)

 )17/1 «يحولا ءدب ناك فيك باب «يحولا ءدب باتك) يراخبلا :هاور ءرمع ثيدح نم (۲)

 ٠١٠١(. /۳ ىقينلاب لامعألا امنإ» : ب يبنلا لوق باب «ةرامإلا باتك) ملسمو



 هللا ريغل حبذلا يف ءاج ام باب ۲۲۸

eل اتاط مل هتک عت هيل یل  
 : !؟ًرهاظلا َلَمَعلا

 ئرن نحنو : بلطلا اذهل اًقفاوم نوكي بلط ىلع ؛ينبملا لعفلا نأ لصألا
 وني ملو صلختلا دصقب هلعف ول هنآ يأ هللا همحر فلؤملا ىري ام فالخ

 ِدَعَب ْنِم هب رفقڪ نّم# :ىلاعت هلوق مومعل ؛رفكي ال منصلا اذهل برقتلا
 «اًرَدَص رقاب ّنَس نم نکو نيالا نيم بلو هركحأ اإ دلما

 :لحئلا] ٠١١[.

O a oS ا 

 ناك نِإو ءلعفلاو هيلع هركملا لوقلا نيب قرف أل هنأ :اًضيأ باوصلاو
 ىلع هركأ اذإو ءرفكي مل لوقلا ىلع هركأ اذإ :لوقيو قّرفي ءاملعلا ضعب

 كثيخ نم رظن اهيف بابذلا ةصقو «بابذلا ةصقب لدتسيو ءرفك لعفلا
 بلط:ىلع ينبملا لعفلا َّنأ قبس امل ؛ةلالدلا ثيح نم رظن اهيفو ءاهتحص
 نم اًصلخت بابذلاب بّرقت لجرلا نأ ضرف ولو .بلطلا اذهل اًمفاوم نوكي
 نَم# :ىلاعت هلوق وهو «عوضوملا يف اًمكحم اضن انيدل داف ؛مهّرش
 اندنع ماد.امف «لوقلاب لقي ملو ءةيآلا ٠١5[ :لحنلا] 4. . لاب رقڪ

 اهنإف ؛هبتشم هجو ىلع ةحيحص ةنسلا تدرو ول هّلإف ؛ حیرص ينآرق صن

 . مكحملا صنلا ىلع لمحت

 E ؛رفكلا ىلع هركأ نم نأ ةصالخلا
 .اًردص ركل حرشي ملو ناميإلاب

 دقو :خلإ . . .نينمؤملا بولق يف كرشلا ردق ةفرعم :ةرشاعلا ©
 ش .ىلاعت هللا همحر فلؤملا اهنيب



 ۲۲۹ هللا ريغل حبذلا يف ءاج ام باب

 ااا ا ااا ا ا ل ل ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا اال

 : ةلأسم #

 قفاوي وأ «لتق ولو ربصي نأ رفكلا ىلع هركأ اذإ ناسنإلل ىلوألا له
 72 ؟لوأتيو اًرهاظ

 : ليصفت اهيف ةلأسملا هذه

 .ةدر هلال زوجي ال اذهو ءائطابو اًرهاظ قفاوي نأ :ًالوأ

 ؛هاركإلا نم صلختلا دصقي نكلو ءائطاب ال اًرهاظ قفاوي نأ :اهناث

 ١ .زئاج اذهف

 نم وهو ءزئاج اذهو «لتقيو ائطاب الو اًرهاظ ال قفاوي ال نأ :اًملاث
 . ربصلا

 اذإ :ليصفت هيف ؟اًرهاظ قفاوي نأ وأ «لتق ولو ربصي نأ ىلوأ امهيأ نکل

 قفاوي نأ ىلوألا َّنِإف ؛ةماعلل نيدلا يف ررض هيلع بترتي ال هاركإلا ةقفاوم ناك

 لاملا بحاص : لثم «سانلل ةحلصم هيف هؤاقب ناك اذإ امّيس ال ءائطاب ال اًبهاظ
 ؛ ةحلصم هيف نكي مل نإو ىتح «كلذ هبشأ امو عفانلا ملعلا وأ عفني اميف لذابلا

 رفكي نأ هل صخر دق وهو «ريخ وهو «لمع ةدايز مالسإلا ىلع هئاقب يفف

 يف ناك اذإ امأ . اًنطاب ال اًرهاظ قفاويو «لوأتي نأ ىلوألاف ؛هاركإلا دنع اًرهاظ

 هلال ؛ ؛ربصلا بجي دقو «ربصي هنإف ؛مالسإلا ىلع ررض هربص مدعو هتقفاوم

 اذهلو «سفنلا ءاقبإ باب نم سيلو هللا ليبس يف داهجلا ىلع ربصلا باب نم
 مهيلع صق ؛نيكرشملا ةقياضم نم هنودجي ام يب يبنلل ةباحصلا ىكش امل
 طاشمأب هدلجو همحل نيب ام طشمي ناك ناسنإلا َّنأب انلبق ناك نميف لجرلا ةصق

 :ىذألا ىلع اوربصا :مهل لوقي هنأكف ديضيو  :ليدحلا

 يف ةوبنلا تامالع باب «بقانملا باتك) يراخبلا :هاور «ترألا نب بايخ ثيدح نم (1)

 .(6090/؟ ءمالسإلا



 هللا ريغل حبذلا يف ءاج ام باب ف

 َناَك ْوَل ُهّنأل ؛ٌمِلْسُم َراَلا َلَحَد يِذّلا نأ :ةرشع ةيداحلا
 - .«باَبُذ يف رال َلَخَد» : ُلُقَي مل ؛اَرِفاَك

 ُبَرْقَأ ٌةَنَجل ٌةَنَحل ١ :حيِحَّصلا ْثيِدَحْلِل ُدِهاَش هيف :ةرشع ةيناثلا

 . كلذ ل لغم ُراَثلاَو ءهِلعَن ارش نب مُكِدَحَأ ىَل

 ةقفاؤم تقولا كلذ يف مهنع هلل يصار ةءاحصلا نم لصح ولو
 .مالسإلا ىلع ميظع ررض كلذب لصحل ؛ةلق مهو نيكرشملل

 ؛اًرهاظ مهقفاو ول ةروهشملا ةنحملا يف هللا ردا مامإلاو

 .مالسإلا ىلع ةّرضم كلذ يف لصحل

 مل اًرفاك ناك ول هّنأل ؛ ؛ملسه رانا لخد يذلا َّنأ :ةرشع ةيداحلا ©
 رفك مث اًملسم ناك هنأ يأ «حيحص اذهو : :بابذ يف رانلا لخد :لقي :لقي

 ,لبق اًرفاك ناک ولو .رانلا هلوخد يف ببسلا وه هبيرقت ناكف ؛ 0

 . بابذلا هبيرقتب ال «ىلوأ هرفكل رانلا هلوخد ناكل ؛بابذلا برقي

 ىلإ برقأ ةنجلا» :حيحصلا ثيدحلل دهاش هيف : :ةرشع ةيناثلا ©
 بيغرتلا :اذه نم ضرغلاو :«كلذ لثم رانلاو ..هلعن كارش نم:مكدحأ

 .ىلع.طشني ِهّنإف ؛لعنلا كارش نم هيلإ برقأ ةّنجلا نأ ملُع اذإف :بيهرتلاو
 ةنجلا لخدي امع لئس امل ةي هلوقك ؛ةديعب |تسيل :لوقيف «يعسلا

 نم ىلع ريسيل هنإو « ءميظع نع تلأس دقلا : :لاقف ءزانلا نم دعابيو

 ' فاخي لعنلا كارش نم برقأ اهنإ :هل ليق اذإ رانلاو ٠ «هيلع هللا هرّسي

 ' )1٤۸۸(. مقرب يراخبلا :هاور دوغسم نب هللا دبع ثيدح نم (۱)

 : ءاج ام باب «ناميإلا) :يذمرتلا :هاورو (؟81/5) دمحأ مامإلا :هجرخأ ءذاعم ثيدح نم (۲)
 يف امك ؛«ىربكلا» يف يئاسنلاو ۰ ؟حيحص نسحا : لاقو - YA: /v) ءةالصلا ة ةمرح يف

 : مقز ؛ةنعقلا يف ناسللا فك باب. «نتفلا باتك) هجام نباو »)۹4/0 «فارشألا ةفخت»
(AY . 



 ۲۳١ هللا ريغل حبذلا يف ءاج ام باب

 َظغألا ُدوُصْفَملا ّوُه بْلَقلا َلَمَع نأ د ةَفِرْعَم : :ةرشع ةثلاثلا

 .ٍناّنْوألا ٍةَدَبَع َدْنِع ىّ

 ىلعأ ىلإ ناسنإلا لصوت ةملك برو «كلهيف ٌلزي الثل هيشم يف ىقوتيو

 .نيلفاس لفسأ ىلإ هلصوت ىرخأ ةملكو «نييلع
 ىتح مظعألا دوصقملا وه بلقلا لمع َّنأ ةفرعم :ةرشع ةثلاثلا ©

 «ضقانت هبش اهيف ةعساتلا عم ةلأسملا هذه نأ ةقيقحلاو :ناثوألا ةدبع دنع

 هلاحأ ةعساتلا يفو «بلقلا لمع ىلع مكحلا لاحأ ةلأسملا هذه يف هَّنأل

 اًصلخت هلعف لب هدصقي مل يذلا بابذلا كلذ ببسب :لاقف ؛رهاظلا ىلع

 لمعب لمعلا نإ :لوقي انهو «ميلس هنطاب نأ كلذ ىضتقمو «مهرش نم

 رادملا َّنأ ىلإ ةبسنلاب قح هللا همحر فلؤملا هلاق ام نأ كش الو. «بلقلا

 .بلقلا ىلع

 لامعأ يف نوفلتخي سانلاو «بلقلا ىلع بكرم لمعلا َّنأ ةقيقحلاو

 ًالذو اًدصق مهنيب قرفلاو «نادبألا لامعأ يف مهفالتخا نم رثكأ بولقلا

 دع نكل هللا كيعي نم نالا نم أل ؛ةيندبلا مهلامعأ نيب قرفلا نم مظعأ

 هم وبكل «قح لكل نعذي الو هعم لذي ال ام رابكتسالا نم

 الثم ءايرلا نم اًعون هدنع دجتف ؛دصقلا يف صقن هدنع نكل «قحلل

 نأ ناسنإلا ىلعف «ةميظع ةيمهأ اهل هلاوقأو بلقلا لامعأف

 ءهتكئالمو «هللاب ناميإلاك ؛هتاداقتعا يه بلقلا لاوقأو .هلل اهصلخي

 ا يف هلامعأو .هّرشو هريخ ردقلاو ءرخآلا مويلاو «هلسرو «هبتكو

 . كلذ هبشأ امو «ةناعتسالاو «لكوتلاو «ءاجرلاو «فوخلاو «بحلاك

 دع لوسرلا ةريس ىلإ عوجرلاو «ةئسلاو نآرقلا :كلذل ءاودلاو

 .بلقلا داهج ىلع نيعي امم اذه ‹«هتوعدو هداهجو هلاوقأو هلاوحأ ةفرعمب

 .ايندلاب كبلق لغشت ال نأ بلقلا حالص بابسأ نمو



rهللا ریغل هيفا حبذي ناكمب هلل حبذي ال باب  

 ؛قباسلا بابلا يفف ؛نوكي ام نسحأ نم فلؤملا نم لاقتنالا اذه
 :ركذ بابلا اذه يفو . هللا ريغل لعفلا سفنف ةن ؛هللا ريغل حبذلا ركذ

 را ع

 أ نأ دقتعتف ؛ةئيس ةّين كبلق يف ناطيشلا لخدأ امبرو «لاخلا رهاظ يف
 .رطخ اذهو «كلذ هبشأ امو «لضفأ ناكملا اذه يف حبذلا

 ني دف #%

  اوطسُم ار 2 اذا تبّرلاو# : ىلاعت لاق «ةدساف ةّين ىلع ينب
 ع سم

 ,«1[١١1ا/.:ةبوتلا] 4 ٌموُسَرَو هلأ راح نمل ادارو ییز ےب اقيرفتو
 : كلذ نم مهضرغو ؛نوقفانملا مه نوذختملاو

 .رارضلا دجسم ىمسُي اذهلو ابق دجسم ةراضم ١

 نيذلا َّنأل ؛- هللاب ذايعلاو  رفكلا هيف ررقي هّنأل ؛هللاب رفكلا  ؟
 .نوقفانملا مه هوذختا

 فص ءابق دجسم يف يلصي نأ نم ًالدبف ؛ نينمؤملا نيب قيرفتلا - ۳

 ) )1١ةيآلا :ةبوتلا ةروس 8.١.



 ۳ هللا ريغل هيف حبذي ناكمب هلل حبذي ال باب

 اا ل ا ايلا ااا اا ااا ا ااا ا 1 1 0

 هل عرشلاو «رخآلا دجسملا يف نوقابلاو ‹فص فصن هيف يلصي نافص وأ

 .نينمؤملا عامتجا يف رظن

 ىلإ بهذ الجر نإ :لاقي هلوسرو هللا براح نمل داصرإلا 4

 اوذختا نيذلا نيقفانملا نيبو هنيب ناكو «قسافلا رماع ا «ماشلا

 هيف نوعمتجيف «هنم تاهيجوتب دجسملا اذه اوذختاف «تالسارم دجسملا

 هللا لاق «هباحصأو اب لوسرلل ةعيدخلاو ركملا نم 107 ريرقتل

 ناميألا :نيقفانملا ةنس هذهف ؛4َّقَسُْحْل الإ درا نإ فلل : ىلاعت

 الإ اندرأ ام :يأ ءاهدعب ءانثتسالا عوقو ليلدب «ةيفان : 00 .ةبذاكلا

 . (توزك مِل دَ لو : بذاكلا نيميلا اذه نع باوجلاو «ىنسحلا

 يف ام ملعي الو مهبولق يف هنورسي ام َّنأل ؛مهبذك ىلع ىلاعت هللا دهشف

 هللا ىلإ ةبسنلاب مهبولق يف رمضملا اذه ٌنأكف ؛بويغلا مالع الإ بولقلا

 هلو :نيقفانملا ةروس يف ىلاعت هللا لاق امك ؛نيعلاب ىرُي دوهشم رمأ

 ١[. :نوقفانملا] 4َترْبذَكَل َنيِقِفمْلا نإ د

 ةيهانلا الب موزجم :مقتو «ةيهان :ال : 4ادبأ ديف ردن ال» :هلوقو

 ؛ةنكاس واولاو «هرخآ نكس هَّنأل ؛واولا تفذحو «نوكسلا همزج ةمالعو

 .نينكاسلا ءاقتلا نم ًاصلخت تفذحف

 .قافن دجسم ىقبيس دجسملا اذه نأ ىلإ ةراشإ «ًادبأ» :هلوق

 :دجسمو ءءادتبالل :ماللا :4«يَمّتلا لَم سا ُدِمَْسَل» :هلوق

 ءدجسملل ميظعت ريكنتلا اذه يفو 4«2ُويِف َموُقَت نأ ٌّقَحَأ» :هربخو ءأدتبم

 ىوقتلا تلعج :يأ ؛[9١1 :ةبوتلا] فَلا لع َسِييْأ# :هلوق ليلدب

 ا و اين ىلع دع كل هيلع ماقف «هل اًساسأ

 انه هلال ؛فصولا لصأ يف اكرتشا هيلع لضفمو لضفم ىلع لدي ليضفتلا



YE.هللا ريغل هيف حبذي ناكمب هلل حبذي ال باب  

deenuesensecanuenenananacacecsenevasasaneneennacenanonaanaevenenenossnonecanevevevecsosanerne 

 لّضفملا فرطلا نوك :ينعأ) اذهو «هيف ماقي نأ رارضلا دجسمل قح ال
 نآرقلا يف دوجوم (ليضفتلا هيف عقو يذلا لضألا نم ءيش هيف سيل هيلع
 .«البقم ُنَسحَلَو قسم رح يوب ةَّنِجْلا حصا :ىلاعت هلوقك ؛اًريثك
 .[؟15 :ناقرفلا]

 .ىوقتلا ىلع سسؤملا دجسملا اذه يف : يأ :«هيف» :هلوق

 ؛رارضلا دجسم يف ناك نم فالخب ا رع # :هلوق
 اذ 0 ا هَل َنوُنِلْحَِيَس## :نيقفانملا يف ىلاعت هلل لاق امك ؛سجر مهن
 ۰ ه :ةبوتلا] جي م مل مَع اورا متع بع اوضرعتل لإ تكف

 :لغلاو دسحلاو قافنلا نم بلقلا ةراهط لمشي : ار :هلوق

 : .ثادحألاو تاساجنلاو راذقألا نم ندبلا ةراهطو كلذ ريغو

 لجو زع - هلل ةتباث .ةيقيقح ةبحم هذه : 4ره بي ار :هلوق

 إيطعتلا لهأو «نيقولخملا ةبحم لثامت الو .هتمظعو هلالجب قيلت -

 أوأ لعفلاب اقإ اهنورسفيف ؛هتدارإ وأ باوثلا :ةبحملاب دارملا :نولوقي

 .أطخ اذهو «هتدارإ

 :ةلعل ءاطلاب ءاتلا تمغدأو «نيرهطتملا هلصأ رتل :هلوقو

 . ةفورعم ةّيفيرصت

 :ةيآلا نم ةبسانملا هجو

 اًيرفتو اًرفكو اًرارض ىصاعملل ذختا امم رارضلا دجسم ناك امل هلآ
 ٌلدف ؛ هلل هيف هتالص نأ عم هيف موقي نأ هلوسر هللا ىهن ؛نينمؤملا نيب

 ذخّتم دجسملا اذهف «هيف ماقي ال هلأ هيف هللا ئصعُي ناكم لك َّنأ ىلع
 نأ ناسنإ دارأ ول اذكو .ةالصلا هيف ماقُث الف ؛ ةيصعم لحم هّنكل ءةالصلل



 e هللا ريغل هيف حبذي ناكمب هلل حبذي ال باب

 دجسم يف ةالصلا هبشي هّنأل ؛اًمارح ناك هللا ريغل هيف حبذُي ناكم يف حبذَي

 دنعو سمشلا عولط دنع ةالصلا نع يهنلا كلذ نم بيرقو .رارضلا

 نمزلا رابتعاب اذهف ؛سمشلل رافكلا امهيف دجسي ناتقو امهّنأل ؛اهبورغ

 .ناكملا رابتعاب فلؤملا هركذ يذلا ثيدحلاو «تقولاو

 ان د طع

 مازلإ :اًحالطصاو .دهعلاو مازلإلا :ةغللا يف رذنلا :«رذن» :هلوق

 ريغب ديقن نأ جاتحن ال :مهضعب لاقو .بجاو ريغ اًئيش هلل هسفن فلكملا

 :نيهجو نم اًبجاو روذنملا راصو رذنلا حص بجاولا رذن اذإ هَّنأو «بجاو

 اذإ ةرافكلا بوجو كلذ ىلع بترتيو ‹عرشلا ةهج نمو «رذنلا ةهج نم

 ليمي ملعلا لهأ ضعب نإ لب «هوركم لصألا يف رذنلاو .ءافولا لصحي مل

 امنإو ءريخب يتأي ال» :لاقو «هنع ىهن ڈی ا ؛هميرحت ىلإ

 يف هللا هلعج aa هنألو 1 '"«ليخبلا نم هب جرختسي

 رذني يذلا نأ بلاغلا ّنآلو . هسفن ىلع فيلكت ةدايز كلذ يفو «هنم لح

 هلقثل رذن امم صالخلا ديري ًالامشو ائيمي ءاملعلا لأسي هدجتو مدني

 ةجاح هل رخأت وأ «ضرم اذإ ةماعلا ضعب هلعفي ام امّيس الو ءهيلع هتقشمو

 عفد وأ ريخ بلجب هيلع معني ال هللا نإ :لوقي هنأك رذني هدجت ؛اهديري

 .رذنلا اذهب الإ ررضلا

 قيم دجاو:هل نکل .هظفل نم هل دحاو ال عمج مسا :«ًالبإد :هلوق

 .ريعبلا وهو «هانعم

 باب ءرذنلا باتك) ملسمو ء(۲۷۷ ٤/ «رذنلاب ءافولا باب «ناميألا باتك) يراخبلا :هاور )١(

 ۱١١١(. /۳ ءرذنلا نع يهنلا



 هللا ريغل هيف.حبذي ناكمب هلل حبذي ال باب ۲۳٢

 ٍناَنْوَأ نِ ْنَئَو اَهيِف ناگ لق» : َلاَقَف ؟6 يللا لاف ةَناَوُبِب

 نم ذيع اَهيِف ناک زَهَق» :َلاَق .ال :اوُناَ .؟ُدَّبْعُي ٍةَيِلِماَجلا
 ....... كرذب ٍفْوَ» :هك هللا ُلوُسَر لَم .آل :اوُناَق .«؟مِهيايغأ

 ناكمب :ئنعملاو «ةيفرظلل يهو «يف ىنعمب ءابلا :«ةناوبب» :هلوق
 .ةناوب ىمسي

 نم ؛هللا نود نم دبع ام لك :نثولا :«نثو اهيف ناك له» :هلوق
 ا .تحنُي مل وأ تحت ءاوس ءرجح وأ «رجش
 . ّيمدآلا

 ؛كلذب تيّمسو «ةلاسرلا لبق ناك ام ىلإ ةبسن :«ةيلهاجلا» : :هلوق

 ش ش . ميظع لهج ىلع اوناك مهّنأل

 ناثوألا َّنأل ؛ عقاولل نايب وهو ««نثو» :هلوقل ةفص :دبعي»:هلوق
 1 . هللا نود نم دبعت يتلا يه

 اوباجأ سان هدنع ناك امل هّنكل ءدحاو لئاسلا :«ال :اولاق» :هلوق
 .لوؤسملا ريغ بيجملا نوكي نأ عنام الو يب يبنلا

 ىنعمب دؤَعلاو ءرركتي وأ دوعي امل مسا :ديعلا «دیع» :هلوق
 'اوذختيو ناكملا اذه ىلإ اوتأي نأ ةيلهاجلا لهأ.داتعا له :يآ ؛عوجرلا
 ' نع ايي يبنلا لأسف .ال :اولاق ؟نثو هيف نكي مل نإو اًديع مويلا اذه
 : له .: هلئاسوو ؟نثو اهيف ناك له :كرشلاف ..هلئاسوو «كرشلا نع :نيرمأ
 | ؟مهدايعأ نم ديع اهيف ناك

 ايلا ةلعلا فرح فا ی را لق" «كرذنب فوأ» :هلوق

 |  .اهيلع ليلد ةرسكلاو

 ؟ةحابإلا هب دارملا وأ يقيقحلا ا هب دارملا لهو



 ۳۷ هللا ريغل هيف حبذي ناكمب هلل حبذي ال باب

 ىنعملا هب دارُي نأ لمتحيو «ةحابإلا هب داري نأ لمتحي :باوجلا

 ناكملل ةبسنلابو . يقيقحلا ىنعملا هب دارملا لبإلا رحنل ةبسنلابف ؛ يقيقحلا

 ال هَّنِإ ذإ ؛ناكملا ا E نأ نيعتي ال هلال ؛ةحابإلا هب 00

 ةبسنلابو . بجاو رحن وه ثيح نم لبإلا رحنل ةبسنلاب انه رمألاف ثالثا

 ؛معنب بيجأ ولف «نيلاؤسلا نيذه لأس هنأ ليلدب «ةحابإلل رمألاف ؛ناكملل

 .ةحابإلل رمألاف ؛صيخرتلاو يهنلا لمتحي ماقملا ناك اذإف «فوت ال :لاقل

 ال هّلإف» :لاقف ؛عناملا ءافتناب كلذ ب لّلع «كرذنب فوأ» :هلوقو

 . هللا ةيصعم ىف رذنل ءافو

 .اهربخ :رذنل ءاهمسا :ءافو «سنجلل ةيفان :ال :«ءافو ال» :هلوق

 رذنب يفوت نأ نكمي ال :يأ ؛رذنل ةفص :4هللا ةيصعم يف» :هلوق

 ةحابم ةيصعملا تسيلو «هتيصعمب هللا ىلإ بّرقتي ال هّنأل ؛ هللا ةيصعم يف

 .اهلعفا لاقي ىتح

 :رذنلا ماسقأ #

 رذن نم» : ا هلوقل ؛ةعاطلا رذن وهو «هب ءافولا بجي ام : لوألا

 . «هعطيلف ؛ هللا عيطي نأ

 2 : ا هلوقل ؛ةيصعملا رذن وهو «هب ءافولا مرحي ام : ىناثلا

 يف رذنل ءافو ال هنإف» :هلوقو «"«هصعي الف هللا ىصعي نأ رذن

 . اهللا ةيصعم

 يفو كلمي ال اميف رذنلا باب ءروذنلاو ناميألا باتك) يراخبلا :هاور «ةشئاع ثيدح نم (۲) (۱)

 ۲۲۹/٤(. «ةيصعم



 هللا ريغل هيف حبذي ناكمب هلل حبذي ال باب !آ ۳۸
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 هلعف نيب ریخیف ؛حابملا رذن وهو « نيميلا ىرجم يرجي ام : ثلاثلا

 ءاش نإو هسبل ءاش نإف ؛بوثلا اذه سبلي .نأ رذن ول لثم «نيميلا ةرافكو

 ۰ . نيمي ةرافك رقكو «هسبلي مل

 جاجللا نأل ؛مسالا اذهب يمُسو «بضغلاو جاجُللا رذن :عبارلا

 وأ «قيدصتلا وأ «عنملا وأ محلا «نيميلا ىنعم هب دصقي يذلا وهو

 «لصحي مل :رخآلا لاقف ءاذكو اذك مويلا لصح' :لاق ول لثم .بيذكتلا

 اذه نم ضرغلاف ؛ةنس موصأ نأ رذن هلل يلعف ؛؛ًالصاح ناك نإ :لاقف
 .«ةنس موصي نأ نيب رّيخم رذانلاف ؛لصاح هنأ نيبت اذإف «بيذكتلا رذنلا
 مصي مل.نإو هرذنب ىفو دقف ماص نإ هّنأل ؛نيمي ةراّمك رّفكي نأ نيبو
 . نيمي ةرافك رفكي نيميلا يف ثناحلاو «ثنح

 .نيمي ةرافك هيلعو «هب ءافولا هركيف «هوركملا رذن : سماخلا

 نأ لثم ؛رذنلا ةغيص هيف ركذ يذلا وهو «قلطملا رذنلا :سداسلا

 ةرافك : كي يبنلا لاق امك نيمي ةرافك هترافك اذهف ؛رذن يلع هلل :لوقي
 . "نيمي ةرافك مسي مل اذإ رذنلا

 ؟ةيصعملا رذن دقعني له :ةلأسم #

 نأ رذن نم» :ِِلكي لوسرلا لاق اذهلو ءدقعني ؛معن :باوجلا
 ؛هل رذن الف هللا ىصعي نأ رذن نم :لاق ولو .'"”هصعي الف ؛هللا يصعي
 ' .ذفني ال نكل دقعني هنأ ىلع ليلد ؛هصعي الف» :هلوق يفف ؛دقعني ال ناكل

 )١( هجام نباهاور ) ,25١719ذ هلصأو هححصو (۱۵۲۸) يذمرتلاو )050(.
 ملسم يف و

 ) )۲.(۲۳۷ص) قبس



 ۳۹ هللا ريغل هيف حبذي ناکمب هلل حبذي ال باب

 ااا ااا ااا ااا ام 0 ا ا 111100

 اهيفو «ملعلا لهأ كلذ يف فلتخا ؟ال وأ ةراّفك همزلت له :دقعنا اذإو

 «ةرافكلا همزلت ال هّنِإ :ءاملعلا ضعب لاقف :دمحأ مامإلا نع ناتياور

 : الك هلوقبو . “هلا ةيصعم يف رذنل ءافو ال» : هلي يبنلا لوقب اولدتساو

 ولو «ةراّمك هلي يبنلا ركذي ملو «(هصعي الف ؛هللا يصعي نأ رذن نمو»

 .اهركذل ؛ةبجاو تناك

 نال ؛بهذملا نم روهشملا وهو «ةرافكلا بجت : يناثلا لوقلا

 "نيمي ةراّقك هترافك نأ نيثيدحلا ريغ رخآ ثيدح يف ركذ ايب لوسرلا

 اًركذ سيل ركذلا مدعف ؛همدع يضتقي ال ثيدح يف ركذي ال رمألا نوكو

 «ضراعت نيثيدحلا يف راص ؛ةرافك ال :لوسرلا لاق ول «معن «مدعلل

 «تكس لب «ةرافكلا فني مل لوسرلا نكل «حيجرتلا بلطن ذئنيحو

 ام ىلع اًدامتعا نوكي ركذلا مدعو توكسلاف ؛قوطنملا يفاني ال توكسلاو

 مل هيلع اًدامتعاف ؛لجرلا اذه ىهني نأ لبق هلاق لوسرلا ناك نإف «مدقت

 لوسرلا اهركذي صيصخت وأ ديق اهيف ةلأسم لك نأ مزالب سيل هّنأل ؛هلقي

 الب لوسرلا نكل ءةنسلا لوطت تناكل ؛اذه مزلي ناك ولف «مومع لك دنع

 مل نإو ؛هيلع لمح رخآ ناكم يف هصصخي ام هلو اًماع اًئيدح ركذ اذإ

 مسقأ ناسنإلا نأ ول سايقلا ثيح نم اًضيأو .مومعلاب ملكت نيح هركذي

 ءهلعفي الف ؛مرحم وهو ءيشلا اذه نلعفأل ؛هللاو :لاقو ءامّرحم ّنلعفيل

 ءمسقلاب هيبش رذنلاو ءمّرحم لعف ىلع مسقأ هنأ عم «نيمي ةراّمك رّمكيو

 .حصأ لوقلا اذهو «نيمي ةرافك هتراّثكف ؛اذه ىلعو

 مقرب يذمرتلاو ء(١۳۲۹) مقرب دواد وبأو ء(۷٤۲ /1) دمحأ :هاور «ةشئاع ثيدح نم (۲)

 )١215(., يقهيبلاو «(1١؟8) مقرب هجام نباو 8"(4* 4) مقرب يئاسنلاو )194/1١(.
 ؟ريبحلا صيخلتلا» يف امك ؛ نكسلا نباو يواحطلا هححصو )١9/5/5(.



 هللا ريغل هيف: ميني ناكمب هللا بذي ال باب 1

 ىَلَع ُهداَنْسِإَو ؤا وَ هََر .«متآ نبا كلم ال اًميِفَالَو

)0 E 
 لمتحي مدآ نبا هكلمي ال يذلا (مدآ نبا كلمي ال اميف الو» :هلوقو

 :نيبنحت

 دبع قتعأ نأ ىلع هلل :لاق ول امك ؛اًعرش هلعف كلمي ال ام :لوألا
 .هقاتعإ كلمي ال هّنأل حصي الف ؛نالف

 ريطأ نأ رذن ىلع هلل :لاق ول امك ءاّردق هلعف كلمي ال ام :يناثلا
 اذه لثمب نولثمي هللا مهمحر ءاهقفلاو .هكلمي ال هنأل حصي ال اذهف ؛ يديب
 : ظ . ليحتسملل

 وغو هللا ريغل هيف حبذي ناكمب حبذُي ال هنآ :ث ثيدخلا نم دافتسيو *

 : يلي ام كلذ نم ةمكحلاو ءهلجأ نم فلؤملا هقاس ام

 .رافكلاب هبشتلا ىلإ يدؤي هلأ :لوألا

 ناكمب حبذت كآر نم َّنأل ؛لعفلا اذهب رارتغالا ىلإ يدؤي هنأ : يناثلا
 .زئاج نيكرشملا لعف نأ ّنظ نوكرشملا هيف حبذي

 نم.اوأر اذإ مهلعف ىلع نووقي فوس نيكرشملا :ءالؤه لآ :ثلاثلا
 ءةيوظحملا رومألا نم نيكرشملا وقت ت نأ كش الو ءمهلثم لعفي
 ارم روتي الو# :ىلاعت هللا لاق «ةحلاصلا :لامعألا نم مهتظاغإو

 ا و ب مهل بيک الإ اهي ردع ني تولاتي او ٌرَدُكحْلا طيف
 ١١١[. :ةبوتلا]

 “//501(  «رذنلاب ءافولا نم هب نمؤي ام باب ءروذنلاو ناميألا باتك) دواد وبأ :هاور (1)
 دل «ريبكلا» يف يناربطلاو CAT ) «ننسلا» يف يقهيبلاو «۔ هنع تكسو
 . )°4 /4) ؟صيخلتلا» يف رجح نبا هححصو



 ١" هلا ريغل هيف حبلي ناكمب هلل حيلي ال باب

 اشا ٠

 . ادا هيف مشت ال» : ِهِلْوَق ُديِسْفَت : ىلوألا

 . ٌةَعاَطلا َكِلْذَكَو «ضزألا يف رو ْدَق َةَيِصْعَملا نأ : ةيناثلا

 لوريل ؛ِةَّيَبلا َةَلَأْسَملا ىلإ ةلكْشُملا ِةَلَأْسَملا ذر : ةغلاغلا
 ١ .لاكشإلا

 كلذ قبس دقو :4ادَبأ ِهيِف دش الط :ىلاعت هلوق ريسفت :ىلوألا ©
 .بابلا لوأ ىف

 : يأ :ةعاطلا كلذكو «ضرألا ىف رثؤت دق ةيصعملا نأ : ةيناثلا ©

 كرشلا هبشي ام ناسنإلا لمعي نأ مرح ؛كرش ناكم ضرألا هذه تناك امل

 . نيكرشملا ةهباشمل اهيف

 لهآ ةالص فلاخت ةالصلا َّنِإف ؛ةسينكلا ىف ةالصلل ةبسنلاب امأ

 ناكم يف حبذلا فالخب «لمعلا اذهب اًهبشتم ناسنإلا نوكي ال ؛ةسينكلا

 ناسنإ دارأ ول اذهلو ءهسنجو هعونب دحاو لعفلا نإف «هللا ريغل هيف حبذي

 عون نم سيل هّنأل ؛كلذ زاجل هللا ريغل هيف حبذي ناكم يف يلصي نأ

 يف رثؤت ةعاطلا اذكو .ناكملا اذه يف نوكرشملا اهلعفي يتلا ةدابعلا

 لضفأ اهنم ميدقلاو «قاوسألا نم لضفأ دجاسملا نإف ؛اذهلو «ضرألا

 .ديدجلا نم

 لوزيل ةنيبلا ةلأسملا ىلإ ةلكشملا ةلأسملا در :ةفلاثلا ©

 هلك لوسرلا لكل ءلكشم رمأ ناكملا اذه يف حبذلا نم عنملاف :لاكشإلا
 .لاصفتسالاب كلذ ني



Aهللا ريغل هيف حبذي ناكمب هلل حبذي ال باب  

 . َكِلُذ ىَلِإ جاتا اذإ يِتْفُملا ُلاَصْفِتْسا : ةعبارلا

 دي لح اذإ هبا ماب ال راب ةكقنلا يضخ نا :ةنساشلا
 . عِناَوملا

 للي يبنلا أل :كلذ ىلإ جاتحا اذإ يتفملا لاصفتسا :ةعبارلا ©
 دحر اذإ وأ لاه لك لع لافتا بج له وكل لقا
 ؟لامتحالا

 لكما اوال ؛لامتحالا دجو اذإ الإ بجي ال :باوجلا

 :رمألا لاطل ؛ةلأسم

 :نمثلا نع 2 ا ملجم كرد نع ااو : لثمف

 ريغ وأ اَقّلعم عيبلا عقو لهو ؟مولعم وه له :نمثملا نعو ؟مولعم وه له
 أ ؟ال وأ هعناوم تفتنا لهو ؟هكلم فيكو ؟عئابلل اكلم ناك لهو ؟قّلعم
 نع تام لجر نع لأسي نأ :لثم «لاصفتسالا بجيف ؛لامتحالا دجو اذإ
 :؟مأل وأ قيقش وه له : خألا نع لاصفتسالا بجيف «قيقش معو خأو تنب

 يقابلا ذخأو «معلا طقس ؛ّالإو «معلا يقابلا ذخأو ءطقس ؛مأل ناك نإف

 نم الخ اذإ هب سأب ال رذنلاب ةعقبلا صيصخت َّنأ :ةسماخلا ©
 عناوملا

 .ةعقوتم وأ ةعقاو عناوملا هذه تناك ءاوسو .«كرذنب فوأ» :هلوقل
 نأ :ةعقوتملاو .ةيلهاجلا دايعأ نم ديع وأ نثو, اهيف نوكي نأ :ةعقاولاف

 :لثم ءاًعونمم ناك ؛يشح اذإف «هميظعت ناكملا اذه يف حبذلا نم ىشخي
 ماوعلا نأ يِشْح ول نكل .«زئاج هنأ لصألاف ؛لبج دنع حبذي نأ دارأ ول
 .اًعونمم ناك ؛ةّيزم ناكملا اذه يف نأ نودقتعي



 فدي هللا ريفل هيف عيب ناكمب ل عيدي. آلا باب

 ةيِِهاَجلا ٍناَنْوَأ نِم ّنَئَو هيِف ناك اإ ُهْنِم ُحْنَملا :ةسداسلا

 َدْعَي ْوَلَو «مِهِداَيْعَأ ْنِم ٌديِع هيف اگ ا هئم ا :ةعباسلا
 . ِهِلاَوَز

 ُرْذَن هلال ؛ِةَعْفْبلا َكْلِي يف َرَّذَن ام ُءاَقَولا ُروُجْي ال هل : ةنماثلا

 ْمَل وَّلَو ءمِهِداّيْغَأ يف َنيِكِرْشُملا ٍةَهَباْشُم ْنَم ُرَّدَحلا :ةعساتلا

 . ةيِصْعَم ىف َرْذَن آل :ةرشاعلا

 دعب ولو «ةيلهاجلا ناثوأ نم نثو هيف ناك اذإ هنم عنملا :ةسداسلا ©

 لعف «ناك» نأل ؛«؟ةيلهاجلا ناثوأ نم نثو اهيف ناك له» :هلوقل :هلاوز

 .داعي امبر هلال ؛قاب نثولا لاوز دعب روظحملاو «ضام

 دعب ولو «مهدايعأ نم ديع اهيف ناك اذإ هنم عنملا :ةعباسلا ©

 .«؟مهدايعأ نم ديع اهيف ناك لهف» :هلوقل : هلاوز

 رذن هلأل ؛ةعقبلا كلت ىف رذن امب ءافولا زوجي ال هلآ :ةنماثلا ©

 . هللا ةيصعم ىف رذنل ءافو ال هّنِإف» : هلوقل : ةيصعم

 0 مهدايعأ يف نيكرشملا ةهباشم نم رذحلا :ةعساتلا ©

 رتشي ال هبشتلا لوصح نأ ىلع ةيميت نبا مالسإلا خيش صن دقو :هدصقي

 1 كل ءهدصقي مل ولو هنم عنمي ِهَّنإف ؛دصقلا هيف

 .هدصقي مل ولو :باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيش لاق اذهلو

 ظفلو «فلؤملا لاق اذكه :هللا ةيصعم ىف رذن ال :ةرشاعلا ©
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 .ُكِلْمَي آل اًميِف َمَدآ نبال َرْذَ ال :ةرشع ةيداحلا

 ىف رذنال :ليق اذإف . قرف امهنيبو ««رذنل ءافو ال :روكذملا ثيدحلا

 رذنلا نأ ىنعملاف ؛ءافو ال :ليق اذإو ءدقعني ال رذنلا نأ ىنعملاف ؛ةيصعم

 ننال يكل او اا لا تدرؤاشو نقول نعل قع
 ا هلوقل ؛رذنل ءافو ال دارملا َّنأ ىلع لمحي
 . '(هصعي الف ؛ هللا يصعي نأ رذن نمو»

 ليف اس هيف لاقي :كلمي ال اميف مدآ نبال رذن ال :ةرشع ةيداحلا ©

 ماو هول اهوا مارال :ىنعملاو . اي 7

 .اًردق هكلمي ال امو ءاًعرش هكلمي ال ام

 ۔.(۲۳۷ص) قبس (۱)



 fo هللا ريغل رذنلا كرشلا نم باب

3 
 هلا ٍرْيَقل ُرْذَنلا ِكْرَّشلا نِم

 . © نوبل :ىَلاَعَت للا لَكَ

 يلع ربقلا اذهل وأ ءرذن ّيلع نالفل :لوقي نأ لغم هللا ريغل رذنلا

 كادت امو «مهيلإ برقتلا كلذب ديري ءرذن يلع ليربجل وأ ءرذن
 رذنو ءالصأ هلل سيل هللا ريغل رذنلا نأ :ةيصعملا رذن نيبو هنيب قرفلاو

 رذن ىلع هلل :لوقي نأ لثم «هيصاعم نم ةيصعم ىلع هنكلو هلل ةيصعملا

 ؛ةتصعم رر لاو همر املا نوف :؛ ها يضاس ماا ةكو اذه لأ نإ
 فلحلاف ؛هللا ريغب فلحلاو «مّرحم ءيش ىلع هللاب فلحلا اذه ريظنو

 هللا ريغل رذنلا هريظنو ءاذكو اذك نلعفأل ؛يبنلاو :لثم هللا ريغب

 «ةيصعملا رذن هريظنو «ٌنقرسأل ءهللاو :لثم ءمّرحم ىلع هللاب فلحلاو

 دقف ؛ةدابع ناك اذإو ءهل روذنملل ةدابع هّنأل ؛كرش هللا ريغل رذنلا مكحو

 الو ءاّقالطإ دقعني ال هللا ريغل رذنلا اذهو .اًكرشم نوكيف ؛ هللا ريغل اهفرص

 الف ؛هللا ريغب فلحلاك ؛هنم ةبوتلا بجت كرش وه لب «ةرافك هيف بجت

 ءافولا زوجي ال لكل دفعت ةةيصخملا رئت ااو راك هيف نسيلو دفعني

 .ةرافك هيفو ءدقعني مّرحملا ىلع للاب فلحلاك ؛نيمي ةراّقك هيلعو «هب

 :نيتيآ بابلا اذه يف فلؤملا ركذ دقو

 ني % +%

 ءراربألا حدمل تقيس ةيآلا هذه : رتل نب :هلوق :ىلوألا ©

 )١( ةيآلا :ناسنإلا ةروس ۷.



 هللا ريغل رذنلا كرشلا نم باب 54 ٠١

 تق ردن نم مترذت وأ ةف نم رتقفن ا : 5 رضب 7 Ao 2 a رفا ص

 ئضتقي اذهب مِهُحْدَمو . 4 اًروفاَك اهجارم نک ساک م ورش رارت الآ 3#

 اک ةنجلا لوخد قحتسي الو حدمي ال ناسنإلا ّنأل ؟ ةدابع نوكي نأ

 اوُفوُبْلَو# :ىلاعت هلوقب ةيآلا هذه فلؤملا بقعأ ولو .ةدابع نوكي ءيش

 0 أوُموُبْلَو# هلوق َّنأل ؛حضوأ ناكل ؛[۲۹ :جحلا] 4ون

 :اًعرش هب رمأ ام ةدابعلا َّنأل ؛ ةدابع هنأ ىلع لدي هئافوب رمألاو «رمأ

 ا هللا نأ :كرشلا نم هللا ريغل رذنلا َّنأ ىلع ةيآلاب فلؤملا لالدتسا
 الو .ءةنجلا نولخدي اهب يتلا بابسألا نم هلعجو «كلذب مهيلع ىنثأ

 هللا ريغل هفرص نأ ىضتقيف ؛ةدابع وهو الإ ةنجلا: هب نولخدي اًببس نوكي

 0 1 كرش

u 

 و ءةيطرش :«ام» :«رّتَفَفَنَأ امو# :هلوق :ةيناثلا ةبآلا »

 ش . 4 مكي دي هلا تل : هباوجو ءأطرشلا لعف : مت رشق

 : ةقفنلاو 4 رشف GF : هلوق يف (ام# ل نايب : وَمَن ¿ س :هلوق

 .هريغ يف نوكي دقو «ريخلا يف نوكي دقو «لاملا لذب

 .«رْثفَنأ اتر :هلوق ىلع فوطعم :4مُثَردَت ّنأؤ :هلوق
 1 هللا ملعب ءيشلا قيلعت : 4دمكشي هلآ تړ :هلوق

 ؛هيلع ءازجلا بترتل الإ ملعلاب رابخإلا اذهل ةدئاف ملعن ال ذإ ؛ءازج لحم

 E e لايابلل اجلا هنو

 .ةيآلا هذهب اوما لالدتسا هجو اذهو

 )١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس ٠/31



 4V هللا ريغل رذنلا كرشلا نم باب

 َّنَأ ؛اَهْنَع هللا َيِضَر ًةَسِئاَع نَع حيِحّصلا يِفَو

 0 ُهْعِطِيْلَق ؛هللا َعيِطُي نأ َرَذَن نَم» : لاَ لك هللا َلوُسَر

 باب يف ريبعتلا اذه لثم ىلع مالكلا قبس «حيحصلا يفو» :هلوق

 .(90١ا/لص) ديحوتلا ريسفت

 ؟ريغصلا لمشت لهو «مومعلا ديفت ةيطرش ةلمج :«رذن ْنَم» :هلوق

 َنأل ؛هلمشت ال :ليقو .هنم رذنلا دقعنيف ؛هلمشت :ءاملعلا ضعب لاق

 نم ريغصلا جرخي اذه ىلع ةءانبو «مازتلالل الو مازلإلل الهأ سيل ريغصلا
 . مازتلالل الو مازلإلل ذاهأ سيل هّنأل ؛مومعلا اذه

 هللا قفاوت نأ : يأ ؛رمألا ةقفاوم يه :ةعاطلا :«هللا عيطي نأ» :هلوق

 كرت ةعاطلاف ؛كاهن نإو ءهب رومأملا لعف ةعاطلاف ؛كرمأ نإ كنم ديري اميف

 ةعاط :ليق اذإ اّمأ .ةدرفم تءاج اذإ ةعاطلا ىنعم اذه ءهنع ىهنملا

 .يهاونلا لعفل ةيصعملاو ءرماوألا لعفل ةعاطلاف 00

 ةّيئاشنإ ةلمجلا َّنآل ؛ طرشلا باوج ىف ةعقاو ءافلا : «هعطيلف» :هلوق

 ةروذنملا ةعاطلا تناك اذإ ام لمشي :ثيدحلا رهاظو .رمألا مال ماللاو ؛ ةّيبلط
 ملعلا ميلعتك ؛بجاو ريغ وأ ءامهريغو جحلاو ةالصلاك ؛بجاو اهسنج

 ةعاطلا سنج ناك اذإ الإ رذنلاب ءافولا بجي ال : ملعلا لهأ ضعب لاقو .هريغو

 ةعاط رذن نم لمشي اًضيأ ثيدحلا رهاظو . مهيلع دري ثيدحلا مومعو ءاّبجاو

 . «مايأ ةثالث موصأ نأ ّىلع هلل» :لثم «ببس هل سيل اًقلطم اًرذن

 ةثالث موصأ نأ ّيلع هللف ؛تحجن نإ :لثم ءاّقّلعم اًرذن رذن نمو

 .ماع ثيدحلا ّنأل ديجب سيلف ؛امهنيب قّرف نمو . مايأ

 هب جرختسي امّنإو «ةعاط رذن ناك ولو ريخب يتأي ال رذنلا نأ ملعاو

 ليمي هيلإو «همّرحي ءاملعلا ضعبو هلي يبنلا هنع ىهن اذهلو «ليخبلا نم



 هللا ريغل رذنلا كرشلا نم باب ْ 4۸

 . يصغي لف ؛هَللا يصغي ْنَأ َرَذَن ْنَمَو

 اع ىف تا ا تف نا تر ت ل م نا ةاننلا حد
 لوقلا ةوقل لديو .لعفي مل امبرو «مدن اًريخأو رذن ناسنإ نم مكو «هنم

 ن ب رم أ نیک مینی هج لاب اسف :ىلاعت هلوق رذنلا ميرحتب
 لف ا هللا لاق .رذنلا هبشيف ءمسقلاب دکوم مالا اذهف ؛[۳ روا

 نودب ةفورعم ةعاط مكيلع : يأ ؛[۴ : روثلا] كوس ٌةَءاَط وحسم د

 ىنعي هسفن ىلع فلح وأ ءرذنب الإ ةعاطلا لعفي ال يذلا ناسنإلاو «نيمي

 ١ ش . هيلع ةليقث ةعاطلا نأ

 نأ :قّلعملا رذنلا اًصوصخ اًضيأ ميرختلاب لوقلا ةوق ىلع لدي اممو
 ءافشلا هيطعي ال هللا نأ دقتعي هّنأكف ؛- لجو رع - هللاب قثاو ريغ هّنأك رذانلا

 اذه يفو «نورذني اوبهذ ءربلا نم اوسيأ اذإ اذهلو «هلباقم هاطعأ اذإ الإ

 .هيجو لوق ميرحتلاب لوقلاو .- لجو زع - هللاب نظ ءوس

 .؟هب ىفو نم ىلع هللا ىنثأ ام نومرحت فيك :ليق نإف
 انمده اننإ ::لاقي ىتح مّرحملا وه ءافولا لإ :لوقن أل اننأ :باوجلاف

 قرفو ؛«رذنلا دقع وه ةديدش ةهارك هوركملا وأ مّرحملا :لوقن امّنِإ «صنلا
 .رذن امل ذيفنت لاحلا يناث يف ءافولاو «يئادتبا دقعلاف ؛هئافوو هدقع نيب

 نيدلاو وتا قه القا للا لهب نأ ردن نرو :ةلوق
 نو مارح را الاف اار ةا كتاف نإن ملا يدم

 اميف عوقولا ةيصعملا َّنأل ؛هوركم رذنلاب ءافولاف ؛ةهوركم ةيصعملا تناك
 يهن هنع يهنم : :نيمسق ىلإ ملعلا لهأ دنع مسقني هنع يهنملاو «هنع يهن

 ش . هيزنت يهن هنع يهنمو « ميرحت

 .(۲۳۷ص) هجيرخت قبس (۱)



 ۲4۹ هللا ريغل رذنلا كرشلا نم باب

 : لئاسم ةف ©

 .رذّلاب ِءاَقَولا ُبوُجو : ىلوألا

 . كرش هللا رْيَغ ىلإ ُهْفْدَصَق ءدّلل ةدابع ُةْيْوَع َتَبَك اذإ :ةيئافلا

 : لئاسم هيف

 :هلوقل ؛طقف ةعاطلا رذن : ينعي :رذنلاب ءافولا بوجو :ىلوألا ©

 نإ : ةثلاثلا ةلأسملا ىف فلؤملا لوقلو .«هعطيلف ؛هللا عيطي نأ رذن نم»

 . هب ءافولا زوجي ال ةيصعملا رذن

 هذهو :كرش هللا ريغ ىلإ هفرصف ؛ةدابع هنوك تبث اذإ :ةيناثلا ©

 .كرش هللا ريغل هفرصف ؛ةدابع ناك لعف ّيأف «ةدابعلا ديحوت ىف ةدعاق

 رذن نم» :ِيِلَك هلوقل :هب ءافولا زوجي ال ةيصعملا رذن َّنأ : ةثلاثلا ©

 .«هصعي الف ؛ هللا ىصعي نأ

 .(۲۳۷ص) قبس )١(



 هللا ريغب ةذاعتسالا كرشلا نم باب 10٠ ٠

 ٌباَب
 4 0 ع 0

 هللا رعب ٌةَداَعِتْسالا كْرُشلا ّنِم

MeN 1نم لاج وذو سولا نم لاج نك ٌمَتأَوإ» :ىَلاَعَت هللا لوقو مل ر يوو نب مد بس وساع .  
A 1۳ 04  

 هاتر مهودازف نجلا

 لغ تسل ةمجرعلا هذهو «ضيعبتلل نم :(كرشلا نم» :هلوق

 .ةناعتسالاك ؛زئاج هّلِإف ؛ةيلع ردقي امم صخشب ذاعتسا اذإ هّنأل ؛اهقالطإ

 «فطع فرح :واولا : نإ ني لاَ َنك مو :ىلاعت هلوق
 . 4َنْلأ نم رقت عمتشأ ةَ : هلوق ىلع اهفطع ببسب اهتزمه تحتف :4نأإ#و

 ا ش : :كلام نبا لاق

 رسنكا كاذ ىوس يفواهدسم ردصمدسل حتفا ٌنإزمهو

 نم لاجر نوكو رفن عامتسا ىلإ يحوأ لق :يأ ءردصمب لوؤيف
 . نجلا نم لاجرب نوذوعي :سنإلا

 ةركتلا دعب امو «ةركن لاجر نأل ؛لاجرل ةفص : لآ نم :هلوق

 .اهل ةفص

 اعلاف هب ةالو دب ذاع + لاقزو ناك ربح ةلمجلا 4 ةراويإل لوق
 3 ‹«هحودمم بطاخي رعاشلا لوق هيلعو «لمؤي اميف ذايللاو «فاخي امم

 :هلل الإ هلاق ام حلصي

 )١( ةيآلا :نجلا ةروس 5. ٠١



 "ها هللا ريغب ةذاعتسالا كرشلا نم باب

 هرذاحأامم هبذوعأ نمو هلمأاميفهبذولأنماي

 هرباج تنأ اًمظع نوضيهي الو هرساك تنأ اًمظع سانلا ربجي ال

 ءهنورذاحي امم مهيلإ نوئجتلي : يأ :4َّنْلَل َنِم لار ودول :هلوق

 تناكو «ءاًّرعذو اًفوخ : يأ ؛اًمهر مهوداز نكلو ء مهنوذيعي مآ نونظي

 اذه دّيسب ذوعأ :مهتاوصأ ىلعأب اودان ٍداو يف اولزن اذإ ةّيلهاجلا يف برعلا

 .هموق ءاهفُس نم يداولا

 رعذلا درجم نم دشأ قهرلا لب ءاقوخو اًرعذ : يأ : اتر :هلوق

 رعذلاف ؛ءيش مهفعضأو مهقهرأ مهفوخو مهرعذ عم مهّنأكف ؛فوخلاو

 .نادبألا يف قهرلاو «بولقلا يف فوخلاو

 ديفت ال اهنأل ؛مارح ّنجلاب ةذاعتسالا نأ ىلع ٌُلدت ةيآلا هذهو

 نوكتف ؛رهاظ اذهو «هدصق ضيقنب بقوُعف ؛اًمهر هديزت لب «ذيعتسملا
 نجلا اوداز سنإلا نإ :ليقو .سنإلا ريمض ءاهلاو نجلا ريمض واولا

 ١ .لوألا لا نكلو ءاوتعو اًرابكتسا : يأ ؛اًقهر

 «ثانإ مهلو ءًالاجر نجلل نأ هنم دافتسي : 4ن ني لار :هلوق
 لجرلا سكعلا كلذكو «مدآ ينب نم ىثنألا نجلا نم لجرلا عماجي امبرو
 يف فالخلا ءاهقفلا ركذ دقو «نجلا نم ىئنألا عماجي دق مدآ ينب نم

 . عامجلا اذهب لسغلا بوجو

 اهعماجي اًينج اهب َّنِإ :تلاق ول :لسغلا باب يف نولوقي ءاهقفلاو
 ؛نجلا نم ىثنألا عماجي لجرلا نأ اّمأو «لسغلا اهيلع بجو ؛لجرلاك

 هللاو «لاقت ريطاسأ امنإو «ملعلا لهأ مالك يف هرأ مل نكل «كلذ ليق دقف
 . ملعأ



 هللا ريغب ةذاعتسالا كرشلا نم باب فذ

 )1111111111 1010 هللا 5200 :ٌلاَقَف لَم لر ْنَم» لوق

 مهنم نانو «نؤفّلكم مهو ءمهدوجوب دص انيلع نكل

 مهنم َّنأبو «نيطساقلاو نيملسملا مهنم ّنأبو كلذ 0 مهنمو قالا

 او الاجر

 .كرشلا نم عون اذهو « هيلع دمتعاو «هب هءاجر قلع دق هنأ كش ال

 ؛ةمئادلا ةماقإلا ليبس ىلع هلزن نم لمشي ؛الزنم لزن نم» :هلوقو
 طرشلا قايس يف ةركنلاو «طرشلا قايس يف:ةركن هنأ ليلدب «ةئراطلا وأ

 ْ 0 . مومعلا ديفت
 ا مصتعأو ۍجتلآ : ىنعمب ب اذوعأ» :هلوقو

 عومجو < ؛ملاس ثنؤم عمج هلل ؛ةلقلا عومج نم : : ؛تاملك» :هلوق

 نم ةرثكلا عومج : ليقو . كلذ قوف ام ةرثكلاو «ةرشع ىلإ ةثالث نم ةلقلا

 «ءادتبالا ىف ناقفتي ة ةرثكلاو ةلقلا عمج نوكيف ؛هل ةياهن ال ام ىلإ ةثالث

 : ' .ءاهتنالا يف نافلتخيو

 : كلام نبا لاق

 ُهَلِق ع 2 زا ةلغِفهتلَُعفأٌدَل ذأ

 يفصلاك ءاج سكعلاو ٍلُجْرَأَك يفياًعِضو ٍةرثكب يذ ٌضعَبو

 .ليلذلابة رهو يدر الا حجارلاو



 Yor هللا ريغب ةذاعتسالا كرشلا نم باب

 aaa Ses ؛َقلَخ ام ٌرَش نم تاَماَتلا

 :ىلاعت لاق «ليلدلا دوجول ةرثكلا ىلع لاد ةلق عمج :«تاملك»ف

 انثج لو یر ٹک دفن نأ ل ر دل یک کیک ادم را نك ول لفل
 ىف اننا وو :ىلاعت هلوق اذه نم غلبأو ۱٠۹[. :فهكلا] ددم ہوتی
 تسي تدي ام رحب ُهَعْبَس وِدْمَب ْنِم دمي ُرحَْلاَو فأ رجس نم ٍضّْل
 . ةيعرشلاو ةّينوكلا تاملكلا :انه تاملكلاب دارملاو .[۲۷ :نامقل] ل

 :نيرمأب مالكلا مامت : «تاماتلا» :هلوق

 .رابخألا يف قدصلا ١

 .ماكحألا يف لدعلا  ؟

 ٠٠١[. :ماعنألا] 4ًاَلْدَعو اً كب تسلك تدب : ىلاعت هللا لاق

 قلخ هللا َّنأل ؛قلخ يذلا رش نم :يأ :؛قلخ ام رش نم» :هلوق

 زشلا قلص لال لإ تسيرالا هلا وكلو وقل عربشلا ينك لَك
 ّرشلا :لوقن اذه ىلعو .اًريخ ناكف ءاّريخ ةمكحلا هذهب داعف «ةمكحل

 نوكت اذه ىلعو .هتاقولخم :يأ ؛هتالوعفم يف لب «هللا لعف ىف سيل

 ىلإ اهعلوأ و كا ا علاش وش ا ريال هلو تطمن
 دارُي نأ زوجي اًردصم انه قلخلا ناكل ؛كقلخ رش نم :تلقو ةيردصملا

 نأ نّيعت ًالوصوم اًمسا اهتلعج ول نكل «لوعفملا اًضيأ زوجيو «لعفلا هب
 .قولخملا وهو «لوعفملا اهب دارملا نوكي

 هيف ناك نإ هرش نم ذيعتست نکل ءرش هيف هللا قلخ ام لک سیلو
 : يه ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنت هللا تاقولخم ّنأل ؛رش

 ةمكحلا رابتعاب امأ ؛امهيتاذ رابتعاب سيلبإو رانلاك ؛ضحم رش ١

 .ريخ يهف ؛اهلجأ نم هللا امهقلخ يتلا



Yofهللا ريغن ةذاعتسالا كرشلا نم باب  

 ۰ PETE IT i a و هولا ىو و رن
 2 ملسم ِهاَوَر . كلذ ِهِلْرْنم ْنِم لَحْرَي ىتَح ٌءْيش هّرضَي مل

 .ةكئالملاو «لسرلاو «ةنجلاك :؛ ضحم ريخ - ۲

 .ناويحلاو «نجلاو «سنإلاك ؛ريخو رش هيف - ٣

 ١ .رش هيف ام رش نم ذيعتست امنإ تنأو

 رش نم مومعلا ديفتف ؟يفنلا قايس يف ةركن :«ءيش هرضي مل» :هلوق

 نم لحتري .ىتح يفخلاو رهاظلاو مهريغو سنإلاو نجلا نم رش يذ لك

 قداصلا مالك هّنأل ؛هربخم فلختي نأ نكمي ال ربخ اذه َّنأل ؛هلزنم

 فلخت وأ ببسلا روصقل ال عنام دوجول وهف ؛فلخت نإ نكل «قودصملا

 تلعف:اذإ ةيعرشلا بابسألا نم ةي يبنلا هب ربخأ ام لك كلذ ريظنو
 «عنام دوجول نكلو «ببسلا ىف للخل كلذ سيلف ؛ببسملا لصحي ملو

 .ئفشي الو سانلا ضعب اهأرقيو «"ءافش ىضرملا ىلع ةحتافلا ةءارق : لثم
 ببسلا نيب عنام دوجول لب < «ببسلا يف اًروصق كلذ سيلو «ضيرملا

 ("دلولل ناطيشلا ررض عنمت اهّنإف ؛عامجلا دنع ةيمستلا : :هنمو . هرثأو

 رثأ لوصح نم عنمي عنام دوجول ؛دلولا ناطيشلا رضيو ةيمستلا دجوت دقو

 رثأ كل لصحيف هليزت ىتح عناملا وه ام شتفت نأ كيلعف < «ببسلا اذه

 4 5 ْ .ببسلا

 ٹلخدف «موي تاذ تيسن ىنإ ىتح ؛كلذ تبّرج دقو :ىبطرقلا لاق

 5١8٠/5(. ءاضقلا ءوس نم ذوعتلا يف باب «فاعدلاو ركذلا باتك) يف )0

 .(9ةص) قبس (۲)

 فلهأ 500006 لوقي ام باب «حاكنلا باتك) يراخبلا :هاورأ «سابع نبا ثيدج نم (۳)

 ٠١١۸/۲(. «عامجلا دنع هلوقي نأ بحتسي ام باب «حاكتلا باتک) ملسمو ©«: 0



 Yoo هللا ريغب ةذاعتسالا كرشلا نم باب

 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا الا

 لوقي فلؤملاو .4هللا تاملكب ذوعأ» :هلوق :ثيدحلا نم دهاشلاو

 ملو «تاملكلاب ةذاعتسا انهو «هللا ريغب ةذاعتسالا :ةمجرتلا ىف

 ؟اذاملف ؛هللاب ذعتسي

 اذهب ءاملعلا لدتسا اذهلو ءهتافص نم ةفص هللا تاملك نأ : بيجأ

 ةذاعتسالا ْنأل ؛قولخم ريغ هتافص نم هللا مالك نأ ىلع ثيدحلا

 ام ةقولخم تاملكلا تناك ولو «رمألا اذه لثم ىف زوجت ال قولخملاب

 :فلؤملا مالك نم دارملا ناك اذهلو .اهب ةذاعتسالا ىلإ ةئ يبنلا دشرأ

 . هتافص نم ةفص وأ : يآ ؛هللا ريغب ةذاعتسالا

 ,''”«رذاحأو دجأ ام رش نم هتردقو هللا ةزعب ذوعأ» : ثيدحلا ىفو

 نم ةردلاوةّرَعلاو لاب لمتسي علو. «هقردقو هلا رعي ةاحتسإ اشو

 اهّنأل ؛هتافصبو هللاب مسقلا زوجي اذهلو .ةقولخم تسيل يهو «هللا تافص

 . ةقولخم ريغ

 دارأ نإو ءزئاجف ؛ةيعرشلا تايآلا دارأ نلف «تايآلاب مسقلا اّمأ

 .زئاج ريغف ؛ ةّينوكلا تايألا

 ردقي ال قولخملا ناك نإف «ليصفت اهيفف ؛قولخملاب ةذاعتسالا امأ

 ةذاعتسالا زوجي ال» : ةيميت نبأ مالسإلا خيش لاق «كرشلا نم يهف ؛ هيلع

 امم مهدارم لب «هقالطإ ىلع سيل اذهو ««ةمئألا نم دحأ دنع قولخملاب

 هيلع ردقي ال يذلا ٌرشلا نم كمصعي ال ِهّنأل ؛هللا الإ هيلع ردقي ال

 ال مهّنإف ؛روبقلا باحصأب ةذاعتسالا اًضيأ كلذ نمو . هللا ىوس ؛هللا الإ

 هدي عضو بابحتسا باب « مالسلا باتك) ملسم :هاور «صاعلا يبأ نب نامثع ثيدح نم ()

 NVYA/E). ىلآلا عضوم ىلع



 هللا ريغب ةذاعتسالا كرشلا نم باب ۲٦ ١

 مأ خهروبق دنع ناك ءاوس «ربكأ كرش مهب ةذاعتسإلاف ؟نوّرضي الو نوعفني
 راشأ دقو «ةزئاج يهف ؛هيلع ردقي اميف قولخمب ةذاعتسالا امأ . مهنع اًديعب

 ۍضتقم وهو ««ديمحلا زيزعلا ريسيت» يف ناميلس خيشلا حراشلا كلذ ىلإ

 نمف» :لاق ؛نتفلا ةي يبنلا ركذ امل «ملسم حيحضص» يف ةدراولا ثيداحألا
 مأب تذاع يتلا ةأرملا ةصق كلذكو . "هب ذعيلف ؛ احلم كلذ نيدو
 نيذلا ة ةصق يف كلذكو يب يبنلاب ذاع يذلا مالغلاو "ةملس
 كلذ هبشأ امو 4“ 'ةبعكلاو مرحلاب نوذيعتسي

 ناشنإب تذعف «قيرط عاطق يضرتعا اذإف كل ةم وه اذهو

lS n 

 كرومأ عيمجو كفوخو كءاجرو كبلق تقلع اذإف ‹كرشلا نم هنأ كش
 :.هلل الإ نوكي ال اذه َّنأل ؛كرش اذهف ؛أجلم هتلعجو «نّيعم صخشب
 نوزّوجي ال ةمئألا َّنإ) :هلوق يف هللا همحر خيشلا مالكف ؛اذه ىلعو
 صوصنلا َّنأ الولو «هللا الإ هيلع ردقي ال امب دّيقم «قولخمب ةذاعتسالا
 :ةذاعتسالا زوجي ال :انلقو دا اع ماكل انذخأل ليصفتلاب تدرو

 . اًقلطم هللا ريغب

 e) .«ةوبنلا تامالع باب ؛بقانملا باتك) يراخبلا :هاور «ةريره يبأ ثيدح نم (۱)

 : : 00 «نتفلا لوزن باب «نتفلا باتك) ملسمو

 .(1589 9 «ةقرسلا دح باب «دودحلا باتك) ملسم :هاور ءرباج ثيدح نم (؟)

 .(۱۲۸۱ /۳) هظافلأ ضعب يف ملسم هاور (۳)

 : :تيبلا مري يذلا شيجلاب فسخلا باب «نتفلا باتك) ملسم :هاور «ةملس مآ ثيدح نم )5
(YA : 



 هللا ريغب ةذاعتسالا كرشلا ص باب
 ؟ هاب

 : لئاسَم هيف ©

 . نجلا ةيآ ٌريِسْفَت : ىلوألا

 .كْرسلا َنِم ُهّنْوَك : ةيناثلا

 َاَمْلُعلا أل ءْثيِدَحلاِب َكِلُذ ىَلَع ُلآلْدِيْسالا :ةئلاغلا
CTنأل :اوُناَق  

 زِش ٍقوُلْخَملاِ َةَداَعَتْسالا

 ا اًذه ٌةَليِضَف : ةعبارلا

 فک ْنِم ؛ ةيوَيْلُد ٌةَعَفْتَم هب ضخ 3 ءْيَّشلا درك نأ :ةسماخلا

 :كرلا قم سل هلآ لغ لدي 4 ؛ عفت ٍبْلَج وأ رش

 : لئاسم هيف

 .بابلا لوأ يف كلذ قبس دقو :نجلا ةيآ ريسفت : ىلوألا ©

 قبس دقو «هللا ريغب ةذاعتسالا :يأ :كرشلا نم هنوك :ةيناثلا ©

 . كلذ يف ليصفتلا

 هب نوّلدتسي ءاملعلا َّنأل ؛ثيدحلاب كلذ ىلع لالدتسالا :ةثلاثلا ©

 هجو :كرش قولخملاب ةذاعتسالا ّْنأل ؛ةقولخم ريغ هللا تاملك َّنأ ىلع

 ؛هللاب ةذاعتسا اهنوك نع جرخت ال هللا تاملكب ةذاعتسالا َّنأ :داهشتسالا

 .هتافص نم ةفص اهّنأل

 هنأ یهو «هتدئاف : يآ :هراصتخا عم ءاعدلا اذه ةليضف :ةعبارلا ©

 .لزنملا اذه يف تمد ام ءيش كرضي ال

 وأ رش فك نم ةيويند ةعفنم هب لصحي ءىشلا نوك نأ :ةسماخلا ©
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 نوكي دق هلأ :همالك ىنعمو :كرشلا نم سيل هنأ: ىلع لدي ال عفن بلج
 ST .كرشلا نم ءيشلا

 .كرش وه امب عفتني دق نابسنإلاف ؛ كرشلا يفتني نأ

 .ةعفنم هيف نأ عم كرش اذهو «كنوذيعي دقف ؛نجلا : كلذ لاثم

 اذه .ءاروصقو ًالاومأ هبهيف «كلمل ناسنإ دجسي دق :رخآ لاثم
 مهكولمل نيحادملا ةالغل لصحي ام كلذ نمو «ةعفنم هيف َّنأ عم كرش

 ..نيكرشم یار نع كلك مهجر تيا: رطل لع

 ل
: 

 كينادي قلخ امف تئش فيكو هل ريظن ال نم اي تئش امك نكف

 ةيلهاجلا رومأ نم اًرمأ لطبيال عرّشلا نأ : ىهو «ةدئاف ثيدحلا يفو

 هذهن لدبأف «ّنجلاب نوذيعتسي اوناك ةيلهاجلا يففا ؛هنم ريخ وه ام ركذ الإ

 .قلخ ام رش نم تاّماتلا هللا تاملكب ذيعتسي نأ :يهو «تاملكلا

 اهيلع نؤكي نأ يغبني يتلا ةميلسلا ةقيرطلا يه ةقيرطلا هذهو
 .باب مهل حتفي نأ هيلع بجو ؛ّرشلا باب سانلا نع دس اذإ هنأ ءةيعادلا
 مك لقنإو مرح :لوقي لب .ءتكسيو مارح : :لوقي الو «ريخلا

eةئسلاو نآرقلا يف ةلثمأ هل اذهو . 

 اور م اوف ل أت اء برذلأ اهنا :ىلاعت هلوق نآرقلا نمف
 ام مهل ركذ اكول لوق نع مهاهن املف ء[١٠٠ :ةرقبلا] ارا أولو
 Es هلوق ةنسلا نمو :(اًرظئأ# وهو هماقم موقي
 '«مهاردلاب عمجلا عب» عب : ةثالثلاب نيعاصلاو' ناما بّيطلا رمتلا نم



 0۹ هللا ريغب ةذاعتسالا كرشلا نم باب

 0 ل ل ل ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 1 ال

 ميلسلا بابلا هل حتف ؛روذحملا نم هعنم املف .'«اًينج مهاردلاب رتشاو

 عيب دارأ اذإ باب ؛عويبلا باتك) يراخبلا :هاور «ةريره يبأو يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم )١(

 8 «لثمب الثم ماعطلا عيب باب «ةاقاسملا باتك) ملسمو يلا «هنم ريخ رمتب رمت

 1١116(.
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 سيلا كرشلا نأ ىلبع ٌلديف ؛ضيعبتلل : نه: EE :هلوق

 ْ ..ةّدشلا ةلازإ وهو ءْتْوَعلا بلط :ةثاغتسالاو .رمألا اذهب اًصتخم

 اردقي ال امب ديقي لب «هقالطإ ىلع سيل هللا همحر فلؤملا مالكو
 'ردقي:ال امم ءيشلا نوكي وأ ءاّبتاغ وأ ءاّيم هنوكل امإ «هب ثاغتسملا هيلع

 يحابا وأ بئاغب وأ هنع عفاديل تيمب ثاغتسا ولف ؛ىلاعت هللا الإ هتلازإ ىلع
 ,اميف رضاح يحب ثاغتسا. ولو «كرشلا نم هلك اذهف ؛رطملا لزنيل.رضاح

 08 يعيش نم ىلا ةت : یلاعت هللا لاق ءارئاج ناك هيلع ردقي 7
 0 :[1 6 :ضصقلا] 4رذ

 ؛كّيلع بجي هنإف ؛هيلع رداق وهو ثوغلا دخأ نم تبلط اذإو

 ا ىف هيا ا ال لاو يس د ا د نأ کر اخت
 لامك يف حداق اذهو «ببسلا قلاخ ىسنتو هيلع ذمتعت امبر كّنأل ؛ةدشل
 00 ب . ديحوتلا

 ,نوكيف ؛«ثيغتسي نأ» :هلوق ىلع فوطعم :؟هريغ وعدي وأ» :هلوق

 ' ةدابعلا نم ءاعدلا نأل كلذو هللا ريغ وعدي :نأ كرشلا نم :ىنعملا

 ْنَع كنتم تريلا نإ يل بحس ودا ْمُكْيَر لاو : ىلاعت هللا لاق
 .:يأ ؛«ٍِقَءاَبِعط ء١1 :رفاغا] 4تيفيد مج َنْْحْدَيَس قاب
 : /20«ةدابعلا وه ءاعدلا نإ» : ايي لاقو .ةدابع ءاعدلا هللا ىمسف.؛ يئاعد

 ب «ةدابعلا خم ءاعدلا باب «تاوعدلا) يذمرتلاو «2577/4) هدنسملا» يف دمحأ :هاور (1)



 1 هريغ وعدي وأ هللا ريغب ثيغتسي نأ كرشلا نم باب

 تا ا

 :نيمسق ىلإ مسقني ءاعدلاو

 ةبهزلاب نورقملاوهو كرش هللا ريغل هفرص اذهو «ةدابع عقي ام ١
 . عّرضتلاو «بحلاو «ةبغرلاو

 لاق «قولخملا ىلإ هجوي نأ زوجي اذهف ؛ٌةدابع عقي ال ام ۲

 ىلعو ٠ «هبجأف كاعد اذإ» :لاقو ««هوبيجأف مكاعد نم :ِةلكَي يبنلا

 ةلأسملا ءاعد وأ ةدابعلا ءاعد «هريغ وعدي وأ» :هلوقب فلؤملا دارمف ؛اذه

 .هتباجإ لوؤسملل نمی ال اميف

 أدتبم ردصم ليوأت يف هيلع تلخد امو نأ :«ثيغتسي نأ» :هلوق '

 كرشلا نم :ريدقتلاو «كرشلا نم :هلوق وهو «مدقم اهربخو ءرخؤم
 .الوؤمو اًحيرص نوكي أدتبملاو «هللا ريغب ةثاغتسالا

 يح اوُموُصَص نآَو# :لثم لوؤملاو «مئاق ديز :لثم حيرصلا أدتبملاف

 .مكل ريخ مكموصو :يأ ؛[٤۱۸ :ةرقبلا] 4« كَل

 ّنأل ؛صاخلا ىلع ماعلا فطع باب نم اذه «وعدي وأ» :هلوقو

 وأ «ةعفنم بلجل هنوكل ماع ءاعدلاو ءطقف ةدشلا ةلازإب ءاعد ةثاغتسالا

 .ةرضم عفدل

 :تايآ ةدع بابلا اذه ىف هللا همحر فلؤملا ركذ دقو

 *%  خ2 #

 /؟ ؛ءاعدلا باب «ةالصلا باتك) دواد وبأو « «حيحص نسح ثيدح» :لاقو (941/4 =

 „)°64 /1) مكاحلاو ToA/Y\)» ءءاعدلا لضف باب «ءاعدلا باتك) هجام نباو ((

 ٩۹۷(. /۲) «ريغصلا» يف يناربطلاو «_ يبهذلا هقفاوو هححصو

 . ؟ديج دا :(19/1) «حتفلا» يف رجح نبا لاقو

 )١( )ص١١5١١(. ١

 ! .(189١ص) قبس (۲)
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i 077ادور  
 د ل ام ہل نود نم عَ کوو : ىلاقت هلا لكَ 5

 . تيوب ت َّنْم اإ كنب َتْلَف نإ

 نأ ةيآلا قايس رهاظ :4وّلل نود نم ٌعَنَ لَو .:هلوق : ىلوألا ةيآلا ©
 ضعب ّنإف .؛هريغلو هل اًماع وأ هب اًصاخ ناك ءاوسو كك لوسرلل باطخلا
 نأ ليحتسي يب لوسرلا ّنأل ؛ةاي لوسرلل نوكي نأ حصي ال :لاق .ءاملعلا
 تايآلل جارخإو ءاًدج فيعض اذهو «لق ريدقت ىلع ةيآلاو «كلذ هنم عقي

SE eماع اّمإو «ةريغلو هل مكحلاو لك  

 . ايي لوسرلا هيف لخديو هباطخ حصي نم لكل
 EE نوكي نأ يضتقي ال باطخلا اذهل لثم هيلإ هّجوي هنوكو

 ىلع نطل ترشا نبل تليق نم يَ لَو َكِّكِإ یوا دقو :ىلاعت لاق
 الو (لسرلا:عيمجلو هل باطخلاف ٥ ةرهرلا] « نرسل نم نو
 ش .اًرشبو اًناسنإ هنوك رابتعاب ال. هلاخ/ رابتعاب هنم عقي نأ نكمي

 نو يتلا ناك اذإف «هب اّيَسأتم هريغ نوكي نأ يها نم ةمكحلاف ؛اَذ ٠

 .٠ ٠ .ىلوأ باب نم هنم نكمي نم ىلإ وهف ؛هلاح رابتعاب هنم نكمي ال نم ىلإ

 ,بلط وأ «عفني ام بلط :ءاعدلا : 4لا نوذ نم عَ الو» :هلوقو

 :ملعلا لهأ لاق امك ناعون وهو «رضي ام عفد

 ,مئاقلا َّنأل ؛هللا رمأب اًمئاق نوكي نأ وهو ةدابع ءاعد :لوألا
 نم ةاجنلاو باوثلا كلذب ديري  يكزملاو «مئاصلاو ءيلصملاك - هللا رمأب
 ءاعدا اذه هلعف .بحصي دقو «لاحلا ناسلب ءاعدلل نمضتم هلعفف «باقعلا

 . لاقملا ناسلب

 “1 ةيألا سنوي ةروس (3)



 فني هريغ وعدي وأ هللا ريغب ثيغتسي نأ كرشلا نم باب

 ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الا

 .هرضي ام عفد بلط وأ «عفني ام بلط وهو «ةلأسم ءاعد : ىناثلا

 . قبس ليصفت هيف يناثلاو هللا ريغل هفرص زوجي ال لوألاف

 . هللا ىوس يأ : ل ود نیا :هلوق
0 

 بلجي ال ام :يأ ؛ كنسي ال ا3 : شب الو َكْمَنَس ال ا :هلوق
 .هتدبع ول عفنلا كل

 ال هتدابع تكرت ول :ليقو ءّرضلا كنع عفدي ال :ليق : شي الو»
 . ظفللا نم رهاظلا وهو «ماقتنالا عيطتسي ال هّلأل ؛كّرضي

 ال هّنأل : يأ ؛« لشي 16 كمن ال ام لآ نود ني عَ الر :هلوقو
 ؛موهفم هل نوكي ثيحب اًطرش سيل ديقلا اذهو ءكّرضي الو كعفني

 نأل ؛عقاولا نايبل وه لب ءكّرضيو كعفني نم وعدت نأ كل نوكيف

 نمو :ىلاعت هللا لاق ءررض الو عفن هنم لصحي ال هللا نود نم وعدملا

 نع مهو ِةَملبقْلا روي لإ هَل بحبس ال نم هنأ نوذ نم وختی نس لسا
 4 َنرفَك تدابي أوو دما مل أوك شالا رشح اَدَو نوعا اعر

 ١ ١[. :فاقحألا]

 :ىلاعت هلوق عقاولا نايبل وه لب ‹طرشب سيل يذلا ديقلا نمو

 نإف .[؟١ :ةرقبلا] مكي ني يدو ُحَقلَح ىلا میر اوُدْبعأ شالا اَياتيط
 ٍناث ّبر كانه سيل ذإ ؛عقاولا نايبل 4كم ني نل مفلح ىلا :هلوق
 يف لأ مُر :ىلاعت هلوق هنمو .انلبق نم نيذلاو انقلخي مل
 :یلاعت هلوق هنمو .بلغألا عقاولل نايب اذهف ؛[۲۳ :ءاسنلا] 4ْمْكِروُجُح

 :لافنألا] مي امل كاعد اإ لولو هِي اوبيتْس اونا تیرا ای
 .انييحي امل هلك اناَيإ اَب لوسرلا ءاعد ذإ ؛ عقاولل نايب اذهف ٤
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SSهلوق ًالثمف ؛مكحلل ليلعتلاك هاف  

 ةودبعا :يأ ١ : ةرقبلا] (مقلَح یول کیر اودع شالا اًبيآكي» : ىلاعت

 . مكقلخ هال

 4 ال مکا 5 | لوس و هلل أويس وثم كيرلا اات :ىلاعت هلوقو
 : ىلاعت هلوق كلذكو ,مكييخي امل الإ: مكوخديلا هلال : يأ ؛ 4 ضيم

 الو. كعقني ال هنأل : يأ ؛ 4شب الو كفي ال ام وأ نوذ نم م عَ الو

 سانلا ضعب اهيّمسي هذهو ل ل

 : 3 3 ةفشاك ةفص

 نئم.توعد نإ :يأ : : «َنيِمللَطلا نم اإ َكَنإَو تلف نإ لوف

 :: *نإو. . ةي لؤسرلل باطخلاو .كرضي الز كعفني ال ام هللا نود

 كلعف لاج :يأ ؛4ا5إ لو .(اإ كني :ةلمج طرشلا باوجو «ةيطرش
 لاخ :كّلإف : يأ ءرضاحلا فرظلل 4إ أل ؛ذيق وهو «نيملاظلا نم

 ناسنإلاف ؛ ملظلا فصو كنع لوزيف هنم بوتت دق نكل N احا

 ةيصعملا لعف نيخ نكل «ملاظب سيل ةبوتلا دعبو «ملاظب سيل لعفلا لبق

 ؛«نمۇم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال» :ِِلي لاق امك اًملاظ نوكي
 : ىلاعت هللا لاق «كرش ملظ انه ملظلا عونو .لعفلا لاح هنع ناميإلا ىفنف

 ني :هلوقب هللا رّبعو ء[١١ :نامقل] «ٌميِظَع اطل كربلا تنإ»
 َّنأل ؛ملظ كرشلا نأ نّيبي نأ لجأل ؛نيكرشملا نم : لقي ملو كيلا
 نم اَنْ نوكي ال دق اًملاظ هنوك نکل ءنْيب رمأ اگرشم هللا ريغل يعادلا نوک

 00 .ةيآلا

 .(۷۸ص) قبس )1١(



 1e هريغ وعدي وأ هللا ريغب ثيغتسي نأ كرشلا نم باب

 ؛رضب كبصي :يأ :«َكَسَسْنَي نإَوإ# هلوق :ةيناثلا ةيآلا ©

 .هوحنو «رقفلاو «ضرملاك

 :اهمساو «سنجلل ةيفان :4ال» : ره الإ كل فشاَڪ ال9 : :هلوق

 نوک زاوجب انلق نإو «لدب 4ره الإ و ڳل :اهربخو «:4تشئاك#

 هللا كّسم اذإ اًدبأ هفشكي دحأ ام :يأ :ربخلا «وه# راص ةفرعم اهربخ

 نأ ىلع اوعمتجا ول ةّمألا ّنأ ملعاو» : ب يبنلا لوقك اذهو «هللا الإ ٌدضب

 . كل هللا هبتك دق ٍءيشب ًالِإ كوعفني مل ٍءيشب كوعفني

 :لاق ٌرضلا يفو «(كدري) :لاق انه : 4م كب تير :هلوق

 ؟يونعم قرف كانه وأ «ةرابعلا عيونت باب نم اذه لهف ؟َكَسَسْنَي#

 بسنت ال ةهوركملا ءايشألا نأ وهو «يونعم قرف كانه :باوجلا

 هللا لعف نم سملاف .هلوعفم :يأ ؛هلعف ىلإ بسنت لب هللا ةدارإ ىلإ

 بترتي امل ؛هريغل هديري لب «هتاذل رضلا ديري ال هللاف ؛هتالوعفم نم ٌرضلاو
 ثيدحلا يفو «ةغلابلا مكجلا نم كلذ ءارو املو ءريخلا نم هيلع

 وهف ؛ريخلا امأ ."”«ىنغلا هدسفأ هتينغأ ول نم يدابع نم نإ» :يسدقلا

 ال َّنأو» :نجلا ةروس يف ام اذه نم برقيو ءهل لوعفمو «هتاذل هلل 1
LGرص واف لع 1  

 ٠١[. : نجلا] ادر مير مهي دان أ ٍضْيَألا يف نَمِب َد َديِرَأ يشأ ۍر

 دارأ لب «هتاذل ررضلا هب دري مل هللاف ؛ضرمب ناسنإلا بيصأ اذإف

 )١( ةيألا :سنوي ةروس ٠٠١.

 )۲( هدنسملا» يف دمحأ :هاور ,ءسابع نبا ثيدح نم )١/۳٠۷ »۲۹۳(ء باوبأ) يذمرتلاو

 «ةعاسو ةعاس ةلظنح اي نكلو» باب ةمايقلا ةفص / _ )۲٠۳ /7نسح ثيدح» :لاقو

 .- ؟حيحص

 . يناربطلا :هاور «سنأ ثيدح نم 2م



 هريغ وعدي وأ هللا ريغب ثيغتسي نأ كرشلا نم باب 00 قلما

000 

 كلذ ءارو نم اًريخ دارأ لب «هررض دري مل نکل ‹هرضي وهو «ضرملا

 ؛هريغ يف ةرهاظ نوكت دقو «باصملا سفن يف ةرهاظ ةمكحلا نوكت دقو
 مك ُةسصآَح كدي اول یل ئی ال نف اھت : یلاعت لاق امك
 0 ۲١[. :لافنألا] باميلا ديس هلآ حم

E E Eءانلوقع نم عسوأ اههنأل ؛ هللا  

 هللا دنع ررضلاف ؛ررض هئأل ررضلا ديري ال هللا نأ نيقيلا ملع ملعن اننكل

 ؤهف: ؛ريخلا اّمأ ءريخلا الإ هيلع برت الو هريغل لب «هتاذل اًدارم سيل

 نّدبتي .يذلا اذه. نکل «همالکب دارأ امب ملعأ هللاو هل لوعفمو «هتاذل دارم

 ا طا یا هنن 6 لوقا
 امل عام ال !مهللا» :ثيدحلا يفو. ا تعمتجا ولو «اّدبأ

 بلج يف هللا ىلع دمتعنف ؛هيلعو .' "«تعنم امل يطعُم الو «تيطعأ

 تغلب امهم ةمألا نأ ملعنو «هب انيلع معنأ ام ءاقبو: ءراضملا عفدو «عفانملا

 9 . عيطتست ال اهّنإَف ؛هللا لضف عنمتل ليحلاو ديكلاو ركملا نم

 لالا و نأ اّمإ ريمضلا : 4553 نم ایپ بيي :هلوق

 ىنعملا فلتخي الو «هنع ثّدحتي يذلا وه هّنأل ؛ريخلا ىلإ وأ «برقأ

 .كلذب

 ا يقم هثإف ؛ةئيشملاب دّيقم لعف لك : ا نو :هلوق

 نم ال و ا ل ظرس تسلل هل ةكتمرالا

 0/١ سلا ير باب «ناذألا باتك) يراخبلا ءاؤر ةبعش نب ة ةريغملا ثيدح نم ()
(YY( ١ 2/1 «ةالصلا دعب ركذلا بابحتسا باب «دجاسملا باتك) ملسمو . 



 ضني هريغ وعدي وأ هللا ريغب ثيغتسي نأ كرشلا نم باب

 . "74(تزَزلا هنأ دنع اوشا : لوو

 برر

 َنوُبلَمَم امر :ىلاعت هللا لاق «ميكحلا هئامسأ نمو «ةمكحلا هللا تافص

 ٠"[. :ناسنإلا] 4اًميِكَح اَميِلَع ن هلآ َّنِإ ا اک نأ ہل

 لمشي 4 ريل :هلوق َّنأل ؛ةّماع انه ةيدوبعلا : ورابع ني :هلوق

 .راّفكلا بيصي ايندلا ريخو «ةرخآلاو ايندلا ريخ

 :ةرفغملاو «ةرفغملا وذ :يأ :*«مِسّبلا ٌروُفَمْلا رهر» :هلوق

 «ماهسلا هب ىَقَّتُي ام وهو ءرفغملا نم ةذوخأم «هنع زواجتلاو بنذلارتس

 هللاب قيلت ةفص ىهو «ةمحرلا وذ : يأ ؛ ميحرلاو .ةياقوو رتس هيف رفغملاو

 .ماعنإلاو ناسحإلا يضتقت «- لجو زع -

 ال اَم ِهََّأ نود نم منَ الو :هلوق دهاشلا
 ةيآلا ىف #كرضي الو كعفني ۴ وور ر وا

 ال (هاوس نم :يأ) هللا نود نم اًدحأ وعدي نم نأ هيبن هللا هبن دقف ؛ىلوألا

 الف ضب هلآ َكَْسَسْنَي نإو# :ةيناثلا ةيآلا ىف هلوقو .هّرضي الو هعفني
5 2 1 7 

 .ةيآلا ره الإ هل تش

 0# عا #

 فلؤملا ىتأ ول :«تَيْرَرلَأ هلآ دنع اوُمَتِبَم# :هلوق :ةئلاثلا ةيآلا ©

 ناكل 4اًْزر ّمُكَل تركني ال ا نوذ نم توب رَ تإ :ةيآلا لوأب
 كلمت ال يهو ءاهريغو رجحو رجش نم ناثوألا هذه نودبعي مهف ؛ ىلوأ

 الو رب ةّبح الو مهل ترضحأ ام ةمايقلا موي ىلإ اهوعد ول ءاّدبأ اًقزر مهل
 هكلمي يذلاف ؛قزرلا كلمت ال تناك اذإف ءرقف وأ ضرم ىندأ مهنع تعفد

 هللا دنع اوبلطا : يأ ؛«تَرلا هلآ دنع أوعَتبَ# :لاق اذهلو هللا وه

 )١( ةيآلا :توبكتعلا ةروس 1١.



 هريغ وعدي وأ هللا ريغب ثيغتسي نأ كرشلا نم باب : الو

 ااا ااا ااا اوم ممر مور هر و رم وو مو اوفو مم وم محمل

 اا کک «هدنع ام يضقني ال يذلا وه هناحبس هّنأل ؛قزرلا
 ` و ممر

 e :ىلاعت لاق امك ءاطعلا وه قزرلاو 4197 :لحنلا] قاب لآ
 | 4ني

 نأ عم لاحلا مّدقو «قزرلا نم لاح : هللا دنع : 4ِهَنَأ دنع :هلوقو

 ريخأتلا هّقح ام ميدقت َّنِإ ذإ ؛رصحلا ةدافإل اهبحاص نع ريخأتلا اهعضوم

 ٠ هريغ دنع ال هللا دنع هنوك لاح قزرلا 0 :يأ ؛رصحلا ديفي

 نم ةذوخأم ةدابعلا َّنأل ؛ةعاطلاب هل اولّلذت : يأ :4ةوُدْبْمأَول :هلوق
 «نيكلاسلل لّلذم :يأ ؛دّبعم قيرط :مهلوق هنمو «ليلذتلا وهو ءديبعتلا
 وهف وهف ؛ةعاطلاب هل متللذت اذإ مكلأل ؛ةيذؤملا راجشألاو راجحألا هنع ليزأ دق

 يح ني هديا هل لع هللا يتب نمَو# :ىلاغت لاق «قزرلا بابسأ نم
 :هلوقب هبقعأ مث «هدنع قزرلا بلطن نأ رمأف ؛[8 :قالطلا] 4ًَ ال

 ماد ام دباعلا َّنأل ؛قزرلا بلط نم ةدابعلا قيقحت نأ ىلإ ٌةراشإ ا

i TE SSE NE ES 
 .لاحلا ناسلب قزرلا بلط نّمضتت هتدابعف :

 وهف ؛ماللاب اًيدعتم هل ركشلا هللا فاضأ اذإ : دَ ارگ :هلوق

 ةدافإل انه ماللاف ؛هلل هللا ةمعن اوركشاو : يآ ؛صالخإلا ىلإ ةراشإ

 نكلو هب ساب ال اذهو «ةمعنلا ءاقبل هللا ركشي دق ركاشلا َّنأل ؛صالخإلا

 00 لمكألا وه اذه ءاّعبت ةمعنلا ءاقب ةدارإ يتأتو هلل ركشي هنوك

 منيف نركب هَّنِ :اولاقو ؛مِعْنُملا ا : هّنأب هورسف ركشلاو :

 ] یو
 نم ةمعنلا هذه نأ هبلقب فرتعي نارو ةكلقلا يقينا ش

 ت
 ( َنِمَه رقم ن م د امو :ىلاعت لاق ءاهب هيلع ًالضف هلل ىريف

RN 
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 <« هريغ وعدي وأ هللا ريغب ثيغتسي نأ كرشلا نم باب

 00 ا ا

 كي ومي :ىلاعت لاق «مالسإلا ةمعن يه ةمعن مظعأو 2157. :لحتلا]
 4ني کنده نأ د لع هلآ لب كستمإ ع اک ل ىف نأ 1
 ميف كعب ْذإ َتيِنمْؤُمْلا َلَع هلأ نم دل :ىلاعت لاقو ۷ کک

 .[154 :نارمع لآ] ةيآلا €. . . دِتِياَ َمِيَلَع اوتي يشأ ْنَي

 هللا ىلع ءانثلا هجو ىلع اهب ثّدحتي نأ وهو «ناسللا

 ىلع عقرتلاو ءاليخلاو رخفلا ليبس ىلع ال «دوحجلا مدعو فارتعالاو

 ءانثلا لجأل لب «ريقفلا رطاخ رسكيل ال ىنغلاب ثّدحتيف ؛هللا دابع

 هركذ امل ليئارسإ ينب نم ىمعألا ةصق يف امك زئاج اذهو «هللا ىلع

 تنكو «يرصب يلع هللا درف ىمعأ تنك «معن» :لاق «هللا ةمعنب كلملا

 الك ىبنلاو . هللا ةمعنب ثّدحتلا باب نم اذهف ؛“«لاملا هللا ىناطعأف اًريقف

 موي سانلا ديس انأ» :لاقف ؛ةقلطملا ةدايّسلاب هيلع هللا ةمعنب ثّدحت
 . «ةمايقلا

 ام بسح ىلعو «معنملا ةعاطب اهلمعتسي نأ وهو «حراوجلا ۳
 .ةمعنلا هذهب صتخي

 .سانلا همّلعتو ءهب لمعت نأ :ملعلا ةمعن ىلع هللا ركش :ًالثمف
 .هب سانلا عفنتو «هللا ةعاطب هفرصت نأ :لاملا ةمعن ىلع هللا ركشو

 ؛ندبلا ةيذغت وهو ءهل قل اميف هلمعتست نأ :ماعطلا ةمعن ىلع هللا ركشو

 .ءيشلا اذهل قلخي مل وهف ؛ًالثم اًرصق نيجعلا نم ينبت الف

 .« تومُت# ب قلعتم رورجملاو راجلا :(توعجر هَلِإ :هلوق

 ) )1١.انم ةمحر هانقذأ نئلو# :ىلاعت هللا لوق يف ءاج ام باب يف يتأي . © .

 )۲( يراخبلا هاور «ةريره يبأ ثيدح نم )٤۷۱۲ ›»۳۳٤۰(« ملسمو )۱۹٤(.



 هريغ وعدي وأ هللا ريغب ثيغتسي نأ كرشلا نم باب ۲۷۰

 2 هناحبس - هللا ىلإ انعوجر َّنأ يأ ءزصحلا ىلع لد هميدقتو
 e رمألاو «ةدابعلاب رمألا نم هاّيإ انلّمح ام ىلع انبساحيس

 ! .هنم قزرلا

 کلب ال هلآ نوذ نم تودبعت نبل كرإ» : ةيآلا هذه نم دهاشلاو

 هللاب :ثيغتسي ريقفلاف ؛[۱۷ :توبكنعلا] زر هلل ٌدنِع أَن اکر كل
 هذه تناك اذإو ءركّشلا قحتسي يذلا وه هللاو «رقفلا نم هيجني يكل

Eش !؟اهب ثيغتست فيكف  

 ا مشا :«نم#» : لسا نمو :ىلاعت هلوق :ةعبارلا ةيآلا ©
 دحأ ال يآ :ءيفّنلا انه هب داري ماهفتسالاو وي : 4لا و ءأدتبم

 :لالضلاو .اذه نم َلضأ دحأ ال :يأ ؛ليضفت مسا :4ُلَصآ# و .ّلضأ
 يتلا هب اًدارم ماهفتسالا ناك اذإو . حيحصلا قيرطلا نع ناسنإلا هيتي نأ

 يل نيب : يأ ؛ٌدحت ىلإ يفن نم هلؤحي هّنأل ؛دّرجملا يفّنلا نم غلبأ ناك

 عاب «يّدحتلل نّمضتم وهف ؟هللا نود نم وعدي نمم ٌلضأ دحأ نع
 برن رشم يفن كاذو ءدّرجم يفن اذه ّنأل رملي وربما ال» :هلوق نم

 ' . يّدحتلا ىنعم

 ةلأسملا ا انه ءاعدلاب دارُيو «لضأب قّلعتم :«اغنب نس :هلوق

 ٍ . ةدابعلا ءاعدو

 ع

 يأ : ها نود ر ني# :هلوق

 ؛وغاي اب لوعفنم : * نم : 4دا 7 ل بيتم ال س» :هلوق

 )١( ةيآلا :فاقحألا ةروس 8



 ۷۱ هريغ وعدي وأ هللا ريغب ثيغتسي نأ كرشلا نم باب

 نإ# ا ا لك یو : يأ

 ركب دملا نيب حل واما ام اع دلو 3425 اثم ل ا روع
 ر :ىلاعت لاق « ىلامت هللا نف انه ینا 1٤ ا
 7 لس ر
 .ىلاعتو هناحبس هسفن : ىلعي ]14 : رطاف] ريخ لئم كك

 مهّنأ عم «لقاعلل يهو «4نمإ# ب ىتأ 4ُبِحَيْنَي ال نل : :هلوقو

 اهودبع امل مهّنأل ؛ ةلقاع ريغ ىهو «راجشألاو راجحألاو مانصألا نودبعي

 ةماقإ يف غلبأ هّنأل ؛نوعدي ام ىضتقمب اوبطوخف «لقاعلا ةلزنم اهولزن

 نوبيجتسي ال كلذ عمو ءءالقع مهنوري نم نوعدي مهنأ يف مهيلع ةجحلا

 ةجحلا ميقيل مهلاح هيضتقت امب مهبطاخ هّنأل ؛نآرقلا ةغالب نم اذهو مهل

 مدع يف رذع كانه :اولاقل ؛هل بيجتسي ال ام :ليق ول ذإ ؛مهيلع

 .ءالقع ريغ مهّنأل ةباجتسالا

 ىلع دوعي #«مه# :هلوق يف ريمضلا : © رهباَعَد نع مهو# :هلوق

 #«نم# ىلع دوعي بيجتسي ريمضو «ةعامج مهّنأل ؛ىنعملا رابتعاب 4نم#
 هعمجو «#نم# ظفل رابتعاب ريمضلا درفأف ءدرفم هّنأل ؛ظفللا رابتعاب

 «نمإ» و «ةعامج يهو «مانصألا ىلع دوعت )نمل َّنأل ؛ىنعملا رابتعاب

 .دحاو مالك يف اهانعمو اهظفل ىعارُي دق

 نم رج تج لدی اص لمسی اب ْْؤُب سول :ىلاعت هلوق هنمو
 انهف ؛[١١ :قالطلا] ر أ 5 هلأ تكد 0 ر اهن

 لهو «نيوعدملا ىلإ دوعي مهئاعد يف ريمضلا : رواد عل :هلوق

 نيعادلا ءاعد : يأ ؛ # رهياعد نعت «مانصألا :ي ا يأ ؛«مهو# :ىنعملا

 «مه# و :ىنعملا وأ ءهلوعفم ىلإ ردصملا ةفاضإ باب نم نوكيف « مهايإ



 هريغ وعدي وأ هللا ريغب ثيغتسي نأ كرشلا نم باب ۷۲ ١

 لوعفتملاز. «هلعاف ىلإ اًناضم «ءاعد» نوكيف ؛مهل نيدناعلا ءاعد نع
 ب ش : فوذحم

 ىلع نيدباعلا ءاعد نم غلبأ مهاّيإ نيدباعلا ءاعد نع يأ غلبأ لوألا
 ؛مهاّيِإ نيدباعلا ءاعد نع :يأ ؛« وبعد نعل :تلق اذإف «قالطإلا ليبس

 هيلا م نيوعدملا ىلع دؤعي انه ريمضلا تاو

 e هذه َّنأ يف غلبأ اذه نوكيو «مهاّيإ ءالؤه ةوعد نع ةلفاغ

 .ةرخآلا يف الو ايندلا يف اًئيش مهديفت

e 

 عا 1 AE ةمايقلا موي : يأ : شالا ربح ادر :هلوق

 مسا نيدباعلل نودوبعملا ناك وأ «ءادعأ نيدوبعملل نودباعلا ناك : ىنعملا

 ش .نآرقلا ةغالب نم اذهو «نيينعملا لمشي تا

 نم ناك اذإف 4آ روي لإ هَل بیج ال 5 :هلوق :دهاشلا

 اب ثيغحست نأ كب قلي فيكذ ؛ةمايقلا موي ىلإ بيجتسي ال هلل ىوس

 . مهتادوبعمب نيدباعلا .ءالؤه قلعت لطبف !؟هللا نود

 !ددملا ددملا :لوقيف ءرصم يف يقوسدلل وأ يردبلل يتأي يذلاف

 لوصخ دنع ددملا هيتأيف ىلتبي دق نكلو ءائيش هنع ينغي ال ؛ ينثغأ : وأ

 دنع ىتأي امو ءىشلاب ىتأي ام نيب قرفو ءءىشلا اذهب ال ءىشلا اذه

 اهجوز اهعباج امف لمست نأ يردنلا ار كل لاقم ٠١
 ءاعدب لصحي مل لمحلا لإ :انه لوقنف ؟ لمعت ذل اقام ناو كايف“

 روب لإ هل بیچ ل نمط ا يا «يودبلا

 . 4دي



 نيب هريغ وعدي وأ هللا ريغب ثيغتسي نأ كرشلا نم باب

 ."76هوشلا فديو هع ل ٌءطنتلا بيج نئ : وع
 ثيغتسيف «ايروس يف يبرع نبا وأ «قارعلا يف يناليجلل يتأي وأ

 هباجأ ام وعدي ةمايقلا موي ىلإ مهنم دحاولا يقب ولو «عفتني ال هنإف ؛هب
 .دحأ

 هربقب نوفوطيف «نيسحلا اندنع :نولوقي قارعلا يف مهنأ بجعلاو

 «لوقعلا يف هفس اذهو «كلذك ايروس يفو «كلذك رصم يفو «هنولأسيو

 نم مالُي يذلا نكل «عقاولا يف نومالُي ال دق ةماعلاو «نيدلا يف لالضو
 .ءاملعلا ريغ نمو ءاملعلا نم ملع هدنع

F#انا د  

 نيب قرفلاو «ةعطقنم :مأ :4َنّمأ# :ىلاعت هلوق :ةسماخلا ةيآلا ©
 : يلي ام ةلصتملاو ةعطقنملا

 أ ىنعمب ةلصتملاو « لب ىنعمب ةعطقنملا

 اهيف طرتشي ال ةعطقنملاو «لداعملا ركذ نم اهيف دب ال ةلصتملا ۲

 .لداعملا ركذ

 ما : یلاعت هلوقو .ةلصتم هذهف ؟ورمع مأ ديز كدنعأ : كلذ لاثم

 :ىلاعت هلوقو ءةلصتم ١[ :روطلا] نرمل مه مآ ءى ري ن أقل

 يهف ؛لداعم اهل ركذي مل هّنأل ؛ةعطقنم 46د اإ ٌرطْضُمْلا ُبيِجي نبأ

 .ةزمهلاو لب ىنعمب

 0 «ررضلا هباصأ يذلا : يآ ؛رتضملا :اهلصأ :*«ٌرطْضملا» :هلوق

 © بیا مع مك َتنَأو طلا قسم ياو م دات 93 بروم :ىلاعت

  4١ةيآلا :لمتلا ةروس 51.



 هريغ عدي وأ هللا ريغب ثيغتسي نأ كرشلا نم باب ۷

eeeravanansceenebeneeseneanaresavemennenesnesenannsarenanesenerenennemeenenenenananennnnees 

 هدّيق نكل «هللا الإ رطضملا بيجي الف 4 !:ءايبنألا] م اًنِبَجيسَأَ
 .ال دقو ءهّرض هللا فشكي دقف ؛هعدي مل اذإ اّمأ «مَعد اَدإ# :هلوقب.

 موسي ان ءوسلاو «ءوسلا ليزي : يأ : : © مشل شكو # :هلوق

 لک نکل ا ا دق ناسنإلا ّنأل ؟ةراورصلا نود: وقوي «ءرملا

 .ءوس ةرورض

 00 : اهلبق امب ةقلعتم يه له شل ث کیو :هلوقو

 م لغد اذ | رطضملا بيجي ةلقتسم يه وأ E اذإ هّنأو

 ؟ءوسلا فشكي رخآ

 فلا ر نفك مك األ ؛ّمعأ ريخألا mT باوجلا
 ةصاخ نوكت لوألا ريدقتلا ىلعو «هعدي مل نمو هللا اعد نمو «هريغو

 دّيؤيو ؛ىلوأ ناك ّمعأ ىنعملا ناك املك هنأ مولعمو < «رطضملا ءوس فشكب

 . ضر لح لجو : هلوق مومعلا

 ES هللا ا نيذلا : «ْضَاْلا ال لجو :هلوق

 نم رْبَرلا ىف انيك دقو :قلاعت لاق «نوحلاصلا هللا دابع مه ضرألا

 لاقو ء١١٠٠ :ءايبنألا] 4لا ىدا رال ےک کلا ِدَعَب

Eِضّرَألا يف هشت تحدق أ اليو کنم اوم لا ھا دو  
 م یتا افق مي مه نسو ییا تخش اڪ
 ٥] :رونلا] ا ىف تورش ال ودبي انس موف دعب ن مبل

 امهو ا وأ «راكنإلل ماهفتسالا : ولأ م هَ ا :هلوق

 !؟كلذ لعفي هللا عم دحأ له :يأ «نابراقتم



 ففي هريغ وعدي وأ هللا ريغب ثيغتسي نأ كرشلا نم باب

 #1 0 ا اطا قو

 «هدحو هلل ةدابعلا فرصت نأ بجيف ؛كلذك ناک اذإو کل : باوجلا

 الو «ىلاعت هللا ىلإ لاؤسلا هجوي نأ دبعلا ىلع بجاولاف ؛ءاعدلا كلذكو
 .عيطتسي ال وهو هءوس فشكيو هترورض ليزي نأ دحأ نم بلطي

 : هباوجو لاكشإ #

 ٌرطضا نمك «هل باجتسُيو هللا ريغ لأسي رطضملا ناسنإلا نأ وهو
 ؟ال مأ زوجي لهف ؛هاطعأف هيطعي نأ ماعطلا بحاص نم بلطو ماعط ىلإ

 ال ببس دّرجم اذه نأ دقتعن نأ بجي نكل ءزئاج اذه نإ : باوجلا

SS ES eالف هبلق هللا  
 نأ نكميو «كترورض لوزت الف عبشت ثت الو لكأت نأ نكميو «كيطعي

 ؛ةايطعتو هللا هر هرخسي

 طرش ىلع سيل دانسإلا اذه َّنأ ىلإ ريشي :«هدانسإب» :هلوق
 ؛هيلعو «صاخلا هدانسإ وه لب «سانلا نيب يب هيلع قفتملا وأ ‹حيحصلا

 طورش هيف تمت تمت دق ثّدحم دانسإ لك سيلف اا اذه محار نأ تحف

 .لوبقلا

 ريغ ؛حيحصلا لاجر هلاجر نإ :«دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا ركذو

 .تماصلا نب ةدابع نع )٠١۹/٠١( ؛دئاوزلا عمجم» يف امك ؛ يناربطلا :هاور )0

 .؟ثيدحلا نسح وهو «ةعيهل نبا ريغ ؛حيحصلا لاجر هلاجرو» :يمئثيهلا لاقو

 ةدابع نع ؟ مام «تاقبطلا» يف دعس نباو 2( 1ا//ه) «دنسملا» يف دمحأ : هاورو

 .؟ىلاعتو كرابت هلل ماقي لب يل ماقي ال هنإ» : ظفلر

 ٤١(. /۸) !عمجملا» :رظنا . مسي مل لجرو «ةعيهل نبا هيفو



 ةريغ وعدي وأ هللا ريغب ثيغتسي نأ كرشلا نم باب ش ۲۷۹

 e ا يۇي قاتم يَ يلا نت يف ناگ هئ نأ

 . «هُللاب فاقت ام انْ «يب ُتاَمَتْسُي ال ُهّنِإ 1. يلا لاق

 قارتجال هرمع ا طخ ةعيهل نباو تیل نيبح وهو «ةعيهل نبا
 تماصلا ا نك as حرشلا يفو «يباحصلا فلؤملا ركذي ملو «(هبتک

 . هنع هللأ يضر

 ءرفك نلعب ًالوأ رفاكلا ناكو «هدهع : يأ ا :هلوق

 اوراصف ي تاجرا روج ارا يرق اهلو «يلابُي الو

 .رفكلا نونطبيو مالسإلا نورهظي

 'ىفكلا نطبيو مالسإلا رهظي يذلا وه :قفانملا :«قفانم» :هلوق 00

 لمتحيف ؛ثيدحلا اذه يف قفانملا مسي ملو :ردب ةوزغ دعب اورهظ ءالؤهو
 ملعاو .هريغ لمتحُيو «نيملسملا ءاذيإب روهشم هلال ؛ّيبأ نب هللا دبع هنأ

 نورهاظتي, مهنا ؛لتقلا وأ برصلاب تسيل نيملسملل نيقفانملا ةّيذأ نأ

 ل ل «نيملسملا ةبحمب

 ةناحّصلا ا e :هلوق

 .ةّدشلا ةلازإ وهو ْثْوَغلا بلطن ١ يأ : «ثيغتسلا :هلوق

 نياق تاي اهوا هورسا هيك را ؛قفانملا اذه نم :هلوق

 ىلإ اوماقف : يأ ؛قايسلا هيلع لد فذح زاجيإ ثيدحلا يفو

 . قفانملا اذه نم كب ثيغتسن ان ! هللا كولر اي :اولاقف «هللا لوسر

 اسك املا ةلمجلا هذه رهاظ . ؛يب ثانغتسُي ال هّنإ» :هلوق

 :لوألا ىلعف .ةنّيعملا ةيضقلا هذه يف هب ثاغتسُي ال :دارملا نأ لمتحيو

 نم سيل ءظفللا يف بدأتلاو عئارذلا دس باب نم ةثاغتسالا يفن نوكي



 vv هريغ وعدي وأ هللا ريغب ثيغتسي نأ كرشلا نم باب

 ؛ لئاسُم هيف ©

 ماعلا ِففْطَع ْنِم ِةَناَغِتْسالا ىَلَع ِءاَعّدلا َفْطَع َّنَأ : ىلوألا
 . صاخلا ىَلَع

 الو َكْعَمَي ال ام هلأ نود نم مَنَ الو :ِهِلْوَق ُرِيِسْفَت : ةيناثلا

 ءهقالطإ ىلع سيل هيب لوسرلاب ةئاغتسالا يفن نأل ؛مومعلاب مكحلا باب

 .هيلع ردقي اميف هب ةثاغتسالا زوجت لب

 اوثاغتسا يتلا ةنّيعملا ةّيضقلا ىلإ دئاع يفنلا َّنِإ :انلق اذإ اًمأ

 : يأ «يقيقحلا يفنلا ىلع :يأ ؛ةقيقحلا ىلع نوكي هّنِإف ؛اهنم هب ىبنلاب

 اا لماعي ناك ةا يبنلا أل ؛ةيضقلا هذه لثم يف يب ثاغتسُي ال

 نم مقتني نأ نيقفانملل رهاظلا مكحلا بسح هنكمي الو «نيملسملا ةلماعم

 الف ؛اذه ىلعو «نورتتسي نيقفانملا نإ ذإ ؛اًرهاظ اًماقتنا قفانملا اذه

 . هللاب الإ قفانملا نم صلختلل ثاغتسي

 انف *# *

 : لئاسم هيف

 ىلع ماعلا فطع نم ةثاغتسالا ىلع ءاعدلا فطع َّنأ :ىلوألا ©

 ؟يغتسي نأ كرشلا نم باب ةمجرتلا يف لاق ثيح :ينعي :صاخلا

 ءاعدلاو ةدشلا ةلازإ بلط ةثاغتسالا نأ كلذ هجوو «هريغ وعدي وأ هللا ريغب
 نم وهف ؛ٌمعأ ءاعدلاو «ءاعدلا نم عون ةثاغتسالا اّذإ «هريغو كلذ بلط
 :هلوقك وهف «ةيبرعلا ةغللا يف غئاس اذهو «صاخلا ىلع ماعلا فطع باب

 .[۷۷ :جحلا] کیر دعو دس وکر انما سل اهيل
 ت و

 وللا وب 6 وش ريسفعب :هي ال ام هلأ نود نم عدت الو :هلوق ةت :ةيناثلا © الو كعفني



 ريفا ومدي وأ هل ريقب ثيغتسي نأ كرشلا نم باب فيلا

 ۰ . ديكألا كْرسلا َوُه اذه نأ : ةثلاثلا

 ّنِم َراَص ؛ِهِرْيَغِل ًءاَضْرِإ ٌهلَعَف ْوَل سائلا حَلْضَأ َّنأ :ةعبارلا
 ظ .َنيِمِلاَطلا

 :اهدعي ىلا ةيآلا يبس :ةسئماخلا

 يتلا تايآلا ليلدب ءةصاخ الي يبنلل ةيآلا هذه يف باطخلا : 4ك
 «نييرتتلا ترب م وكت الو اًفيِنَح نيد كَمْ ريا ناو : ىلاعت لاق ءاهلبق ا

 .[ ٠66 :سنوي]

 e هاهني فيك : لیق نإف

 كلست ال .:لوقي هنأك «كلذ لعف نمب ديدنتلا وه لضرغلا َّنِإ :بيجأ
 عقي نأ نكمي ال لوسرلا ناك نإو «لالضلا لهآ اهكلس يتلا قيرطلا اذه

 : .اًعرش كلذ هنم

 نإق# :ىلاعت هلوق نم ذخْؤُي : ؛ ربكألا كرشلا وه اذه نأ : ةثلاثلا ©

 مطل كَرَتل ترإ» : ىلاعت هلوق ىلإ اًئاضم :؛«َنييِلَطلا نم اإ كن َتْلََ

 .[1 :نامقل] 4 ٌةيِظَع

 نم راص ا

 ولف ؛سانلا حلصأ وهو هب لوسرلل باطخلا نوك نم ذخؤت : نيملاظلا
 ناسنإل ةلماجم هلعف ولو ىتح «نيملاظلا نم راص ؛هريغل ءاضرإ كلذ لعف
 ال ذإ چ نوكي هنإف ؛كرشملا كلذل ًءاضرإ ربق بحاص اعدف «كرشم

 .هللا نيد يف ةاباحملا زوجت

 12 :ىلاعت هلوق يهو : :اهدعب يتلا ةيآلا ريسفت :ةسماخلا ©

 اذإف «ةيآلا ١[ :ماعنألا] €. . . وه لإ نل تِشاَڪ ال صب هلأ َكَسَسَمَي



 <” هريغ وعدي وأ هللا ريغب ثيغتسي نأ كرشلا نم باب

 .اًرْفُك ِهِنْوَك َعَم اََْذلا يف ُعَفَْي ال كلذ ُنْوَك :ةسداسلا

 . ِةَئِلاَثلا ةَيآلا ُريِسْفَت : ةعباسلا

 ةلجلا نأ انك هللا نِ الإ يبت ال يتزرلا بَل نأ : ةنماثلا

 .ةَعباّرلا َةَيآلا رسمت : ةعساتلا

 .هّللا َرْيَغ اَعَد ْنّمِم لأ آل هنأ :ةرشاعلا

 ةثاغتسالاو هدحو هل ةدابعلا نوكت نأ بجو ؛ هللا الإ ٌرضلا فشكي ال ناك

 .هلحو هب

 0 : اًرفك هنوك عم ايندلا يف عفني ال كلذ نوک :ةسداسلا ©

 عفتني ملف < وه الإ هَل كفاك الن رسب کا كدصتي نوط :ىلاعت هلوق

 .هرفكب ةرخآلاو «كلذب ايندلا رسخف ؛اذه هئاعد نم

 هلأ دنع اوغباف# :ىلاعت هلوق يهو :ةثلاثلا ةيآلا ريسفت :ةعباسلا ©

 . ر

 قزرلا ءاغتبا نوكي هيلعو «قزرلا نم لاح وَلَا َدنِع# :هلوقو
 .هدحو هللا دنع

 ال ةنجلا َّنأ امك .هللا نم الإ يغبني ال قزرلا بلط ّنأ :ةنماثلا ©

 دير هل اوشا ودعا ٠ ىلاعت ةلوق نم ةو هتم لإ بلظنت
 كلذ ىلإ هللا راشأ دقو ءةنجلا لوخدل ببس ةدابعلا َّنأل ؛ 4 حمي

 . ومع هلل : هلوقب

 نسم ُلِصَأ نمو : ىلاعت هلوق يهو :ةعبارلا ةيآلا ريسفت :ةعساتلا ©

 . دملا روب لإ ل بج ال ن هنأ نود ني وعد

 : ىلاعت هلوق نم ذخؤت :هللا ريغ اعد نمم لضأ ال هلأ :ةرشاعلا ©

١ 
a 



A.هريغ وعدي وأ هللا ريغب ثيغتسي نأ كرشلا نم باب ش  

 ..ُهْنَع يِرْذَي ال يِعاَّذلا ِءاَعُذ نَع َلِفاَغ هنأ :ةرشع ةيداحلا

 يعادل وعملا ضل كيش ةوغدلا كلتا نأ أ :ةرشع ةيناكلا

 ْ ش .ُهَل ِهِتَواَدَعَو

 ٠ .ٌرُعْدَمْلِل َةَداَبِع ِةَوْعّدلا َكْلِي ُةّيِمْسشَت :ةرشع ةثلاثلا

 .ةّداَبِعلا كلب ٌوُعْدَملا ٌرْفَُك :ةرشع ةعبارلا

 دتل رب لإ مل بیج ل نس هَ نرخ نو اطلت قم خف نمو

 ۰ ۰ . يفنلا ىنعمب انه ماهفتسألا نال ؛[ ال

 هلوقل : هنع يردي ال يعادلا ءاعد نع لفاغ هل :ةرشع ةيداحلا ©

 . 4ع مولع نع مشو : ىلاعت

 وأ ؛نيعادلا ءاعد :يأ ؛ 4 روبآَعُد نعل ءنووعدملا :يأ ؛ 4مم

 نع :هلوق وهو يناثلا ريمضلا يف لامتحالاف ؛مهاّيِإ نيعادلا ءاعد نع

 قبس دقو «بیر ال نيوعدملا ىلإ دوعي هاف ؛ لوألا ريمضلا اً #2 زهياعد

 . ليصفتلاب هنايب

 يعادل نخل رقما بعلم GN 'ةرشع ةيناثلا ٠

 انو تھ اق شا ري 2 6 :ىلاعت هلوق نم ذخؤت :هل هتوادعو

 ْ . «نرفَك مدا

 لوق نم خۆت :وعدملل ةدابع ةوعدلا كلت ةيمست :ةرشع ةثلاثلا ©
 .4نرفَك حوداسب او : ىلاعت

 هدرا EE :ةدايعلا كلتب وعدملا رفك : :ةرشع ةعبارلا ©

 و ارك نم نازل E رو ناك رذإد «هراكنإو

 . 4ك يداي



 54 هريغ وعدي وأ هللا ريغب ثيغتسي نأ كرشلا نم باب

 .ِساّنلا ّلضأ ِهِنْوَك ُبَّبَس ّيِه :ةرشع ةسماخلا

 .َةَسِماَخْلا ِةْيآلا ُريِسْفَت :ةرشع ةسداسلا

 هنأ ِنائؤألا ِةَدَبَع ٌرارْفِإَرْهَو «ُبيِحَعلا ُرْمألا :ةرشع ةعباسلا

 دئادسلا ىف او اذه خالو مثلنا الإ ةطيشنتلا تين كل
 .ّنيدلا هل َنيِصِلْخُم

 ؛رومأل كلذو : سانلا لضأ هنوك ببس يه :ةرشع ةسماخلا ©

 : يه
 .هل بيجتسي ال نم هللا نود نم وعدي هنأ ١

 . مهئاعد نع نولفاغ نيوعدملا أ ۲

 .ءادعأ هل اوناك سانلا رشح اذإ هنأ “ 

 ٤ - مهتدابعب رفاك هنأ .

 نَّمأ# :ىلاعت هلوق يهو :ةسماخلا ةيآلا ريسفت :ةرشع ةسداسلا ©

 + كلذ قيس دقو 4 ولا كتكوت 38: طفلا كني

 ال هنأ ناثوألا ةدّبَع رارقإ وهو «بيجعلا رمألا :ةرشع ةعباسلا ©

 دوجوم اذهو : هللا همحر لاق امك وهو :خلإ . . .هللا الإ رطضملا بيجي

 اذإف ءاّميظعت مهسفنأب اهوعنص يتلا مانصألل دجسي نم سانلا نمف ؛نآلا

 اوؤجلي نأ مهيلع ناكو «نيدلا هل نيصلخم هللا اوعد ةذشلا يف اوعقو

 دشأ وه نم مويلا نيكرشملا نم نأ الإ ءاّمح اهتدابع تناك ول مانصألل

 ّيلعك ؛مهءايلوأ اوعد ةدشلا يف اوعقو اذإف «نيقباسلا نيكرشملا نم اكرش

 هيف مه اًملح اوفلح اذإو ءهللا اوعد ًالهس رمألا ناك اذإو ءنيسحلاو

 نوبذاك هيف مه اًقلح اوفلح اذإو «مهئايلوأ نم هريغ وأ ّيلعب اوفلح نوقداص
 .اولابي ملو هللاب اوفلح



Y۲هريغ وعدي وأ هللا ريغب ثيغتسي نأ كرشلا نم باب  

 ُتْدأَّتلاَو ٍديِجْوَّتلا ىَمج ةي ىًفطضصْملا ٌةَياَمِح :ةرشع ةنماثلا

 ': هللا عم بدأتلاو ءديحوتلا ىمح ىفطصملا ةيامح :ةرشع ةنماثلا ©
 دعبلاو «ظافلألاب بّدأتلا باب نم «يب ثاغتسي ال” :هلوق َّنأ فلؤملا راتخا
 ا ؛هدحو هللاب اًمئاد ناسنإلا قّلعت نوكي نأو «هللا ريغب قّلعتلا نع
 هب الإ ثيغتست الو ا اذإ 0 ىلإ أجلت نأ ةمألا

 .هدحو



 Y۳ 4. . .نوقّلخُي مهو اًئيش قّلخَي ال ام نوكرشيأ» :ىلاعت هللا لوق باب

 باب
 تاغ لا لؤ

 مه توعيطتسب الو () رمي خو ایس قل ال 1م نكرم
3 , 30 

 .هلبق امل بابلا ةبسانم

 ركذ ؛ لجو زع - هللا ريغب ةثاغتسالاو ةذاعتسالا هللا همحر ركذ امل

 اذهل ةمجرتلا لعج اذهلو «هللا ىوس ام ةدابع نالطب ىلع ةلادلا نيهاربلا

 :تايآ ثالث هللا همحر ركذو «ليلدلا سفن بابلا

 # # خد

 راكنإلل ماهفتسالا :4نُو رأ» :هلوق :ةيناثلاو ىلوألا ةبآلا ©

 .هللا عم هنوكرشي :يأ ؛م خيبوتلاو

 :هلوق يفو ««نم» نود د رّبع انه :4ُقْلْخَي ال امال :هلوق
 ب ربع ٥۵ : فاقحألا] هل بیس د ال نس ِهَّأ نو نم اوعي نم لَا نم َنَمَو

0 
 ؛انه اّمأ «لقاعلا ةلزنم مهولزن كانه نيعادلا ّنأل ؛ةرهاظ ةبسانملاو

 .ديفي ال دامج هعنصي الو اًئيش قلخي ال يذلا ّنأل ؛دامج وعدملاف

 . مومعلا ديفتف ؛ يفنلا قايس يف ةركن : ايس :هلوق

 ّبرلاو . صقنلاو زجعلاب مانصألا هذه فصو : كوع و :هلوق

 219١ ٠۹۲. ةيآلا :فارعألا ةروس (1)
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SeseevaenecaseencecanavenocoeveneccencBnnanananununerueunBuubAecenoneconecavacceacaseees 

 هلع زرعم هلك ا لي ات دعت رك نأ وک دلا

 ؛مدعلا هيلع زوجي ثداحلاو «ثداح:قولخملاو .ءانفلا الو ثودحلا

 نم ءالؤهل دّبعُي فيكف .اًرخآ همادعنا ًالقع.زاج ؛ًالوأ همادعنا زاج ام ّنأل

 مل نأ دعب ثداح وهو هقلاخ ىلإ رقتفم هسفنب وه قولخملا ذإ ؛هللا نود

 ! ؟هئاقبو هداجيإ يف صقان وهف ؛ نكي

 ٠ :هباوجو لاكشإ *

 ريمضلا نوفل م :هلوقو :دارفإلاب ريمضلا قلع ال اما» :هلوق

1 a ام ىلع ريمضلا داع خي ال 8 oe ٠ 
 يهف ؛عمجلا اهانعم نكل ءدرفم اهظفل ءلوصوم. مسا (ام] َّنأل ؛ ظفللا

 بيتس يم ال س :هلوقك ؛عمجلل اهانعمبو «درفملل اهظفلب ةحلاص ( .

 ؛ىنغملا رابتعاب «ام# ىلع ريمضلا داع ول و :هلوقو

 . 4 نوُللَع ديل ع می : هلوقك

 هل فيصل ىلع دانتيل : يأ : رص مه ویلو الو» :هلوق
 ' .نورضاق نيدوبعملا ءالؤه أل ؛ودع مهمجاه

 ي نه رص كيب لودعملا نع دلا :رصنلاو

 «مّدقم لوعفم هلا ىلع مهسفنأ بصنب : 4 تورش مشا و : :هلوق

 ةدايز .: يأ . قباسلا ريمضب لغتشي مل لماعلا َّنأل ؛لاغتشالا باب نم سیلو

 !؟مهريغ نورصني فيكف ؛ مهسفنأل راصتنالا نع نوزجاع مه كلذ ىلع

 نأ توب نوكت: نأ يما اهّنأو ؛مانصألا هذه زجع هللا نيبف

 1 : يه هوجو ةعبرأ



 A6 4. . .نوقّلخُي مهو ايش قّلخَت ال ام نوكرشيأ» :ىلاعت هللا لوق باب

 الس رر ر وى وعي ع 7 3

 نم تكلمي ام ءهنوذ نم توعد تیلو :هلؤق

 .دبعُي نأ قحتسي ال قلخي ال نمو «قلخت ال اهّنأ ١

 ًءادتبا مهريغ ىلإ نورقتفم مهف ؛مدعلا نم نوقولخم مهّنأ - ؟

 .اًماودو

 «َنوُعِيِطَتْس الو :هلوقو «مهل نيعادلا رصن نوعيطتسي ال مهنأ -۳

 لوقيدقف ؟ ورب ال :لاق ول هنأل ورم iy : هلوق نم غلبأ

 ةلبأ ناك ت مك رعیت وعيت ال  :لاق امل نکل ؛نوعيطتسي مهنكل :لئاق

 .مهزجع روهظل

 ٤ - مهسفنأ رصن نوعيطتسي ال مهنأ .

 © ءاعد لمشي : * ينود نم بوعد تیار :هلوق :ةثلاثلا ةيآلا

 هللا ىوس : يأ ؟ 4 فنود نم# و «ةدايعلا ءاعدو «ةلأسملا .

 فرح :«نم#» «ةيفان :4امإ :ٍريِمظِ ني تركني ا :هلوق
 لب «نآرقلا يف دئاز رج فرح :لاقي نأ يغبني ال :ليقو ءاّظفل دئاز رج

 «ىنعم اهل ةدئازلا فورحلا أل ؛رظن هيف اذهو «ةلص فرح :نم :لاقُي
 امل ةلمجو «بارعإلا ثيح نم دئاز :لاقي امّنإو ءديكوتلا وهو

 .4نَلا» وه يذلا أدتبملا ربخ «توكلنَي
 .ةرمتلا ةاون بلس : ريمطقلا : 4 ٍريِمْطَف نم# :هلوقو

 :ءيشلا ةراقح نايبل نآرقلا يف هللا اه رکذ ءايشأ ةثالث ةاونلا يفو

 .ةاونلا ىلع ىتلا ةقيقرلا ةفافللا وهو : ريمطقلا

 )١( ةيآلا :رطاف ةروس "11



  ۸٦.نوقلخُي مهو اًنيش قلي ال ام نوكرشيأ» :ىلاعت هللا لوق باب . .4

 ..ةاونلا يف يذلا قشلا يف نوكي كلس وهو : ليتفلا

 .ةاونلا رهظ ىلع نوكت يتلا ةرقنلا يهو :ريقتلا
 لختلا كلمي ناسنإلا سيل : ليف نإف « «ريمطق نم نوكلمي ال ءالؤهف

 ۰ ؟ااماک هلك

aهيف فرصتي الف ؛اًيقيقح سيل صقان كلم هنكلو  

 .لاملا

 هو عم
 موزجم ب طرشلا لعف :وعدت «ةيطرش ةلمج : « روش نإ) :هلوق

 .مهنوعدت : :اهلصأو لحاف واولاو «نونلا فذحبب

 نرسل ا يو دعك طول يارا اید اع ال :هلوق
 .لعاف واولاو

 ول مانضألا هذه َّنِإ :يأ : 4 ل اباجتسأ ام اویس روا :هلوق
Eردقت ال اهنأل ياهلا ايمانا يقولى  

 مني ال ام دق مل تاي :هيبأل مالسلا هيلع ميهاربإ لاق اذهلو كلذ ىلع .
 ءيش يأف ؛كلذك تناك اذإف ٤١[. :ميرم] ايس َكنَع ني الد رص ال

 نمو## :ىلاعت لاق ءهفس اذه لب !؟هللا نود نم ىعدت د ىلإ وعدي

 2 513520 :ةرقبلا] تفك ةي نك الإ زرعها َهَلَم نڪ بعز

 و9 :ىلاعت هلوقك وهو کب رنک ةا نیر :هلوق
 ءالؤهف ١[. :فاقحألا] «َنرفَك ميتا اا تا ل اک شالا رشح

 دبعي نمک رهاظ مهكرشب مهرفكف ؛نورشحيو نوثعبي اوناك نإ نودوبعملا
 اهلمشي نأ لمتحيف ؛اهوحنو اًراجشأو اًراجحأ اوناك نإو . حيسملاو اًريزع



 AY 4. . .نوقّلخُي مهو اًئيش قّلْخَي ال ام نوكرشيأ» :ىلاعت هللا لوق باب

 00 ا ا

 نم كرشب رفكتف ؛اهوحنو راجحألا هذهب يتأي هللا نأ وهو «ةيآلا رهاظ

 هلأ نيود نِ ودي امو ْمُكَحِيِإ## :ىلاعت هلوق هديؤيو ءاهب كرشُي
 ثعب دنع هّنأ» : لَك ىبنلا نع «نيحيحصلا» ىف تبث امو «4مَّئَهَج بصح

 رجحلاف ؛2”ههللا نود نم دبعت تناك ام ةمأ لك عبتتل :ةمأ لكل لاقي سانلا
 اذإف «مهكرشب رفكيو «هب قطني مالك هل نوكيو «ةمايقلا موي مهمامأ نوكي

 ىلإ عبي رضحتو اهيدباعل ٌةناهإ رانلا ىف بصحُتو رضحت تادوبعملا تناك

 . ترضحأ اذإ اهيدباعب رفكت نأ ورغ الف ؛رانلا

 نمل برضُي لاثم اذه ١4[: :رطاف] 4 ريح لم ك الو :هلوق
 ريك لكم كلمتي الو" لوعيف. ؟هيديطاخ ندم اكش یارو ربك ربا
 ام دحأ ملعي ال هّنأل ؟ هللا وهو هب ريبخ لثم ربخلاب كربخُي ال ِهّنإ :هانعمو

 :لوقي ىلاعت هللا َّنأل ؛قدص ربخ هربخو هلا الإ ةمايقلا موي يف نوكي

 نطاوبب ملاعلا :ريبخلاو .[177 :ءاسنلا] (اليق هلا نم ٌفَدَصَأ نمو

 .رومألا

 : ةلأسم *

 ؟مهيلع مّلس نم ىلع هنودريو مالسلا تاومألا عمسي له

 :نيلوق ىلع كلذ يف فلتخا

 ىلع مث «ةبطاخملا هب دصقي ال ءاعد ؟مكيلع مالسلا» :روبقلا ةرايز نيح

 هرقأو ربلا دبع نبا هححص يذلا ثيدحلا يف ءاج امك نوعمسي مهّنأ ضرف

 )١( «دوجسلا لضف باب ؛ناذألا باتك) يراخبلا :هاور «ةريره يبأ ثيدح نم ۲٠١/١(«
 «ةيؤرلا قيرط ةفرعم باب ءناميإلا باتك) ملسمو ١//159(.



  YAR..نوقلخُي مهو اتيش قُل ال ام نوكرشبأ) : ىلاعت هللا لوق باب .©

 ااا ااا اا ووو هم مم موو مور جور مور فم مم م مو رمل

 هيلع هللا در ايندلا يف هفرعي صخش ىلع مّلس اذإ ناسنإلا نأب» : ميقلا نبا
 نوعمسي اوناك اذإ ثيدحلا اذه ةحص ريدقت ىلعو 7 «مالسلا ٌدرف هحور

 نوعمسي مهنأ ضرف ول مث «ءيش لك اوعمسي نأ مزلي الف ؛ هنودريو مالسلا

 ءاعد نوعمسي ال هللا نود نم نيوعدملا نأب حّرص هللا نإف ؟مالسلا ريغ

 ّنأل"؛ مهؤعدي نم ءاعد نوعمسي مهلا : لوقن نأ كمي الف ؛ ؛مهوعدي نم .

 E : الع هلوق نيب ضراعت ال هلأ اذهب نّيبتف «نآرقلاب رفك اذه

 .ةيآلا هذه نيبو 90 «نينمؤم موق راد

 اوباجتسا ام اًضرف اوعمس ول : ءانعمف ؛(ثيت رک 0

 باطخلاب كلذ ىلع اولدتساو .نوعمسي تارتا نأ : ىناثلا لوقلا

 نأ نم «حيحصلا» يف تبث امبو .ةربقملاب 00 مالس يف عقاولا
 1 1 . "””مهلاعن عرق عّيشملا عمس اوفرصنا اذإ نيعّيشملا

 مالسلا نم مزلي ال هّنإف ؛لوألا ام :نيليلدلا نيّده نع باوجلاو
 هتايخنيف و يبتلا ىلع نوملسي نوملسملا ناك اذهلو ءاوعمسي نأ عيلع ٠

 اة روع ل مولا ادهشتلا يف

 )١( (ءوضولا عماج باب «لوألا ءزجنلا) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» .

 )۲( ءرزبقلا لوخد دنع لاقُي ام باب ؛زئانجلا باتك) ملسم :هأور «ةشئاع ثيدح نم /
004 | 

 )۳( قفخ عمسي تيما باب ءزئانجلا باتك) يراخبلا ' هارد «سنأ ثيدح نم التعالة  ۵
(0 

 )٤( هللا ءامسأ نف مسا مالسلا باب «ناذئتسالا باتك) يراخبلا !:هاور , اءدوعسم نبا ثيدح نم

 ؛ةالصلا يف دهشتلا باب «ةالصلا باتك) ملسمو :(15/4 «ىلاعت 070:1/1.



 ۸4 4. . .نوقّلخُي مهو اًئيش قّلْخَي ال ام نوكرشيأ» : یلاعت هللا لوق باب

 ٍدخأ َمْوَي ل ْىبّنلا حش :لاَق ؛سنأ ْنَع حيْحَّصلا يِفَو

 . ُهيَيِعاَبَر تركو

 دعب نيعيشملا «فارصنا وهو «صاخ تقو يف دراو وهف ؛ يناثلا اّمأ

 .نفدلا

 .لاحلاب ملعأ هللاو «نائفاكتم نالوقلاف ؛ُلك ىلعو

 انف *# رن

 باب يف ريبعتلا اذه لثم ىلع مالكلا قبس :«حيحصلا يفو» :هلوق

 . هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو ديحوتلا ريسفت

 ؛ةرّرنملا :لاقُي الو «ةنيدملا يلامش فورعم لبج :ادحأ» :هلوق
 اًفورعم نكي مل كلذ نألو «مالسإلاب رّونم وهف مالسإلا هلخد دلب لك ّنأل

eليق ول نكل ءطقف ةنيدملاب نآرقلا يف اهمسا ءاج : 
 Ee «سأب الف ؛اهزييمت ةجاحل ةيوبنلا ةنيدملا

SS MC GS 

 3 وشب كلذ ىلإ هللا راشأ امك ؛ِلك يبنلارمأ ةفلاخم نم

 لآ] 4سوُبِحُم ام مکر آم دعب اني میو رمال يف ْمُكْعَرَسَتَو ْمُسْلِشَق
 اممكل لصح :هريدقت فوذحم طرشلا باوجو «[۱۲۸ :نارمع

 ديرن نآلا نحنو «ةدحاو ةيصعمل نيملسملا ةميزه تلصح دقو .نوهركت

 انمد ام رصنب حرفن نأ نكمي ال اذهلو ءاندنع ةريثك يصاعملاو راصتنالا

 . اًعيمج انحلصيو انب هللا قفري نأ الإ ؛لاحلا هذه ىلع

 .ةصاخ هجولاو سأرلا يف حرجلا : ةبّشلا : «جش» :هلوق

 امو ءايانث نايّمسي ناطسوتملا نائسلا :«هتيعابر ترسكو» :هلوق

 .نيتيعابر نايمسي امهيلي



 4 . .'.نوقّلخُي مهو اًئيش َقّلِخَي ال ام نوكرشيأإ» :ىلاعت هللا لوق باب ۹۰

 ى سل :ْتْلَرَتَف ؟«مهیبن اوُجَش موق ُحلْفُي ٌفيَك» :َلاَقَف
f1  

 ىش رمال نم

 هب دارُي ماهفتسالا :«؟مهيبن اوُجش موق حلفُي فيك .:لاقف» :هلوق

 : . اي4 مهيبن اوججش موق حلفُي نأ ديعب : يأ ؛داعبتسالا

 نم ةاجنلاو «بولطملاب زوفلا وهو «حالفلا نم «حلفُي» :هلوق
 . بوهرملا

 يالا هذه تلزن :يأ :؟ ءىس رمألا کک سي : تلزنف» :هلوق

 :محتف 6 يفنلا قايس يف ةركن -: 9 و . يا لوسرلل اهيف باطخلاو

 قلخلا نأشف «قلخلا نأش :دارملاو «نأشلا :يأ ؛ 4 ِرْمَأْلا» :هلوق
 باطخ ةيآلا يفف .ءيش مهيف هل سيل اڳ يبنلا ىتح «مهقلاخ ىلإ

 - هللا هرذع ام كلذ عمو «هتيعابر ترسکو ءههجو جش دقو هلي لوسرلل

 رمألا ناك اذإف 21؟مهيبن اوجش موق حلفُي فيك» :ةدحاو ةملك يف هناحبس

 «مانصألاك ؛ءيش رمألا نم مهل سيلف ؟هاوس نمب كلاب امف ؛كلذك
 قلاخلا هّنأ امك ءهدحو هلل هلك رمألاف ؛ءايبنألاو ءءايلوألاو «ناثوألاو

 ال قولخملا ّنأل ؛هاوس دحأ ىلإ انرمأ لعجي مل يذلا هلل دمحلاو «هدحو

 اذه نم ديفتسنو !؟هريغل كلمي فيكف ؛اًرض الو اًعفن هسفنل كلمي

 ىلتبم.ناسنإلا ىأر اذإ اميف ناسللا قالطإ نم رذحلا بجي هنأ ثيدحلا

 فيل توتي دق ىلاعت هللا فإف هه هلا ةر نحبتست الف يصاعتلاب
SSسل هل لبق  

 ا ِرَمَأْلا نم

e 

 .۲۸ ةيآلا : نارمع لآ ةروس قفز

 ف باب ؛يزاغملا باتک) مزجلا ةغيصب اًقلعم يراخبلا :هاور قفز

 OVI) «دحأ ةوزغ باب ءداهجلا باتك) ًالوصوم .ملسمو /0١8(: ۰(. . .ءيش



 14 4. . .نوقّلخُب مهو اًئيش قّلخټ ال ام نوكرشيأ# :ىلاعت هللا لوق باب

 َلوُسَر َعِمَس هَ :اَمُهْنَع ُهّللا َيِضَر َرَمُع نبا ِنَع ِهيِفَو

 نم ةريجألا ةعفَرلا يف ٍعوُكولا يم َُسْأَ عر اذإ لوق ل هللا

eا ا :هل هللا لاق  

 ناسللا كسمي نأ ناسنإلا ىلع بجيف ؛'”«كلمع تطبحأو هل ترفغ دق

 هللا دابع رفكأ نم اوناك اًموق عمسن وأ دهاشن اننإ مث «ةميظع هتّنز َّنأل
 هللا ةمحر دعبتسن اذاملف ؛كلذك ناك اذإف هلل ءايلوأ اوبلقنا ةوادع مهدشأو
 نأ امك «نكمم ءيش لكف ؛تمي مل ناسنإلا ماد امو !؟ةاتُع اوناك موق نم

 .ةدساف ةريرس نم هيف ناك امل هبلق غيزي دق  ةيامحلا هللا لأسن  ملسملا

 ال كأ يف ربتعملل ةربع ذختي نأ بجي ثيدحلا اذه َّنأ مهملاف

 . اًيصاع ناك ناسنإ يأ نم هللا ةمحر دعبتست

 ةيآلا هذه لوزن ببس نوكيف ؛هيلعو «ةيببسلل ءافلا :«تلزنف» :هلوق

 .«؟مهيبن هجو اوّجش موق حلفي فيك» :مالكلا اذه

 انف دن ا

 . حيحصلا : يأ : «(هيفو) :هلوق

 دّيق :«رجفلا نم ةريخألا ةعكرلا يف عوكرلا نم هسأر عفر اذإ» :هلوق

 هناكمو «ةريخألاب تاعكرلا نم هناكمو ء«رجفلاب تاولصلا نم ءاعدلا ناكم

 . عوكرلا نم عفرلا دعب امب ةعكرلا نم

 نم ناسنإلا طينقت نع يهنلا باب ءةلصلاو ربلا باتك) ملسم :هاور «بدنج ثيدح نم (۱)

 5١77/4(. هللا ةمحر



 4. : !نوقّلخُي مهو اًئيش قلختي ال ام نوكرشيأ» : یلاعت هللا لوق باب 4۲

 ابر ُهَدِمَح ْنَمِل هللا َعِمَس :لومب ر اَمَدْعَب ؛ هاَنالَفَو انکل ًةمللا»
 : 0 ل أ یم كل e کک رسل : هللا لَنا ن او

 رب م نب ناَوْفَص ىلع وُعدي :ةياوِر يِفَو وِرْمَع نب لْيَهسَو َهيَم

 یک رثألا ني كل تلو :ثلتق «ماقج نب ِثاَحلاَ
 نع داعبإلاو درطلا :نعللا :؛انالفو اًنالف نعلا مهللا :لوقي» :هلوق

 اهنم مهدرطاو «كتمحر نع مهدعبأ :يأ ؛هللا ةمحر

 «ةيمأ نبإ ناوفص :  مهنأ ةيناثلا ةياورلا يف هنّيب .:«اًنالفو انالف» و

 :ماشه نب ثراحلاو ءورمع نب ليهسو

 : (دمحلا كلو ابر هدمح نمل هلا ع :لوقي امدعب» :هلوق

 ْ ا «هدمح نمل هللا عمس . :لاقو هسأر عفر اذإ كلذ لوقي

 «لزنأف» : لاق انه. : 4َس رثألا ني كل َىَدْلط :هللا لزنأف» :هلوق'
 ببس نوكي اذه ىلعو «ءافلاب اهلكو ,«تلزئف» : لاق قباسلا ثيدحلا يفو

 اوجش موق حلفي فيك : :هلوقو «ءالؤه ىلع يب يبنلا ةوعد ةيآلا لوزن

 .ناببس ةيآلا لوزنل نوكي نأ عنام الو ,1؟مهيبن

 لّمأتف ؟مهنع هللا يضر مهمالسإ َنَسَحو ةثالثلا ءالؤه ملسأ دقو

 ى ىلاعتو هناحبس هللا ديب بولقلا َّنأل ؛ةيالو بلقنت دق ةوادعلا نأ نآلا
 ىتح رفكلا ىلع ءالؤهل يقبل ؛لك يبنلا ّنظ ىلع ناك رمألا نأ ولو

 )1١( «ءيش رمألا نم كل سيل باب «يزاغملا باتك) يراخبلا : :هاور ۸/۳ 00 :

 )۳( «ءيش رمألا نم كل سيل باب ,يزاغملا باتك) يراخبلا :اهاور ٣ - ةلسرم يهو

  0-6مقر) يذمرغلاو 2 (97 /۲) «دنسملا» يف امك ؛دمحأ اهلصو دقو «هللا دبع نب

  00٠١؛نبا نع «ملاس نع ءةزمح نب رمع قيرط نم ؛(08/4) ؟هریسفتا يف ريرج نباو

 (/or). ترشا ناک ؛ فيعض رمعو



 4r <. . .نوقّلخُي مهو اًئيش قّلخَي ال ام نوكرشيأإ :ىلاعت هللا لوق باب

 ما لاق ؟ةنع ةللا ور وف يأ غه قو

 الإ قبي مل ؛ةمحرلا نع اودرطو «مهيلع ةوعدلا تلبق ول ذإ ءتوملا

 .باذعلا

 اذهلو «هلل هلك رمألاف ؛ءىش رمألا نم هل سيل ةي ىبنلا ّنكلو
 نأ دعب «هنيد نع نيباذلا هللا ءايلوأ نم اوراصو «موقلا ءالؤه هللا ىده

 نم ءاشي نم ىلع نمي  هناحبس  هللاو ءهذض نيمئاقلا هللا ءادعأ نم اوناك

 . هدابع

 «يراصنألا ”لهشألا دبع نب مريصأ ةصق كلذ نم اًديعب سيلو
 دحأ ةعقو تءاج املف يي لوسرلا هب ءاج امل ةوادعلاب اًقورعم ناك ثيح

 ءهموق نم دحأ وأ ةي يبنلا هب ملعي نأ نود هبلق يف مالسإلا هللا ىقلأ

 نودقفتي سانلا لعج ةكرعملا تهتنا املف ءاًديهش لتقو داهجلل جرخو

 ىلع ٌبّدَحأ ؟نالف اي كب ءاجام :اولاقف «قمر رخآ يف وه اذإف ؛ مهالتق

 نأ دهشأ ينإو «مالسإلا يف ةبغر لب :لاق ؟مالسإلا يف ةبغر مأ ‹كموق

 . لل هللا لوسر ىنع اوربخأف ؛هللا لوسر اًدمحم أو هللا الإ هلإ ال
 ةعكر هلل لضي مل لجرلا اذه: ؛ةنجلا لهأ نموها :لاقف ءهوربخأف

 ءاشي نم يدهي ميكح هللاف ؛ةّنجلا لهأ نم هللا هلعج اذه عمو «ةدحاو

 زع هللا ةمحر دعبتسن ال انّنأ مهملاف ؛ةمكحل ءاشي نم لضيو «ةمكحل

 .ناسنإ يأ نم لجو

 ف 0

 . اًبيطخ : يأ :«ماق» :هلوق

 )١( «؛دنسملا» يف دمحأو 90(2 /۲) ماشه نبا :هاور )٥/ ۰٤۲۸ ٤۲۹(.

 ةداعملا داز ةيشاح» ىفو )۳/  :)7١١.«يوق هدنسو»



 < .. :نوقلخي مهو اًنيش قأخټ ال ام نوكر شبأ» :یلاعت لل لوق باب ۹4

 0 9 َكّيريِشع زِزنأو# :ِهْيَلَع َلزنأ ع نيج دبع هللا لوتس

 e ؛ مُكَسْفْنَ اوُرَتش ذا !(اَهَوْحَن َةَمِلَك وأ) شرف َرَشْعَم ايلا : لاق

eرڍن :ليربج ةطساوب هيلع لزنأ :يأ الع لزنأ»  

 نوزقملا مالعإلا :راذنإلاو «فّوخو دج : يأ : « ٌرِذَنأَو# 0

 . .نود امف عبارلا دجلا نم لجرلا ةليبق :ةريشعلا : 4َكّيَرِتَعل :هلوق

 ١ ىف لخدي نم لوأف ؛برقألاف برقألا : يأ : «نزألا» :هلوق

 و اذكهو ءهمامعأ مث «هناوخإ مث «هؤابآ مث فدالوأ لجرلا ةريخع

 ىلع قّلعملا مكحلا َّنأل ؛راذنإلاب ىلوأ برقألاف برقألا نأ اذه نم
 Ss كلذو ء«فصولا اذه ةوقب ىوقي فصو

 00 . ناو رهظأ هيف مكجلا ناك ؛نّيْبآو رهظأ ناك

 "لاق . ءماق لب قلك رحأتي مل هنأ ديفي «هیلع لزنَأ نيح» :هلوقو

 : رفا نب نیوه رو یر فا ا : يآ ؛«!شيرق رشعم
 . هلك لوسرلا دادجأ دحأ «كلام

 ءاههبش يآ ءاهوحن ةملك لاق وأ : يأ :«اهوحن ةملك وأ» :هلوق

 وأ «لاق امك وأ :اولاق كش ىندأ اوكش اذإ مهنأ ةاورلا زارتحا نم اذهو
 .ددرّتلاو كشلل :«وأ» ف هيلعو !كلذ هبشأ امو ءاهوحن ةملك

 :هئأك هسفن يرتشملا َّنأل ؛اهوذقنأ :ي أ :؛مكسفنأ اورتشا» :هلوق

 .٠:لوقي هّنأك ءارتشالاب رّبع اذهلو بغار يرتشملاو ءكاله نم اهذقنأ

 ا . نيبغار مكسفنأ اورتش

 5١4. ةيآلا :ءارعشلا ةروس (1)



 46 4 . . .نوقّلخُي مهو اًئيش قّلْخَي ال ام نوكرشيأ» : یلاعت هللا لوق باب

 ك1 !تلطفلا د قب ساع ا و ۲ 3 5

 وه ام رمألا اذه ىلع ضحلا نم «مكسفنأ اورتشا» :هلوق يفو

 .اًبغار نوكي يرتشملا َّنأل ؛رهاظ

 عفدأ ال : يأ ؛دهاشلا وه اذه : «اًئيش هللا نم مكنع ينغأ ال» :هلوق

 نم مكعنمأ الو «هللا نود مكنع ءيش عفدب مكعفنأ ال : يأ «عفنأ ال وأ

 :لاقف ؛كلذب هيبن هللا رمأ اذهلو «هللا ديب رمألا َّنأل ؛مكل هللا هدارأ ءيش

 د نکو د هنآ نم رجم نأ ين لف ال اَدَسَر الو اص کک ٹینا ل نإ لق
 .[۲۲ ء۲۱ :نجلا] «اًدستْلُم ونود نم

 .ءيش يأ معتف ؛يفنلا قايس يف ةركن :«اًئيش» :هلوق

 كو يبنلا مع وه :«بلطملا دبع نب سابع اي» :هلوق
 ناك اذإ ىدانملا نأل ؛مضلاب ؛سابعو لب يبنلا دج بلطملا دبعو

 نبا انهو «بصني اًفاضم ناك اذإ هتعنو «مضلا ىلع ىنبي ةفرعم

 .بصن اذهلو «فاضم بلطملا دبع

 نأ زوجي ال هنأ عم بلطملا دبع :ةايب يبنلا لوقي فيك :ليق نإف

 ؟ لجو زع - هللا ىلإ الإ دبع فاضُي
 «بلطملا دبع همساف ؛ربخ وه لب «ًءاشنإ سيل اذه َّنِإ : باوجلاف

 هيلإ ىمتنا اذهلو «بلطملا دبعب رهتشا نكل لكك يبنلا همسي ملو
 :لاقف ؛ ةي لوسرلا

 (”بلطملادبعنباانأ بذكاليبنلاانأ

 دنع هياحصأ فص نم باب «داهجلا باتك) يراخبلا :هاور «بزاع نب ءاربلا ثيدح نم )١(
 ٠١١١/۳(. «نينح ةوزغ باب ءداهجلا باتك) ملسمو ء(١٤۳ /7 «ةميزهلا



 `4. . .نوقّلخُي مهو اًئيش قّلْخَي ال ام نوكرشيأإ : یلاعت هلا لوق باب 1

 0 م ا

 ایک هلل نو كلَ يأ ل ؛تلي

 :كّنِإف ؛ىزعلا دبع وأ «بلطملا دبع ىمسُي ابأ كل نأ ضرف ولف

 .:تلق ول امك ؛ عقاو رمأ نع ربخ هنكلو ءاّرارقإ اذه دعي الو «هيلإ بستنت
 همسا | انریغ اًدوجوم ناك اذإ کلو «كلذ هبشأ امو «نالف قفانو «نالف رفك

 .زوجي ال ناك اذإ

 : هللا نود ءيشب كعفنأ ال : يأ. :اًئيش هللا نم كنع ينغأ ال» :هلوق

  ىتخب ائيش دحأ نع ينغُي ال 37 يبنلا ؛كل هللا هدارأ ءيش نم كعنمأ الو

 ۰ .همأو هيبأ نع

 يف ليق امك اهبارعإ يف لاقي : «!هللا لوسر ةمع ةيفص ايا :هلوق
 ْ | .بلطملا دبع نب سابع

 : يآ :«تعش ام يلام نم ينيلس !دمحم تنب ةمطاف ايا :هلوق
 ةبسنلاب كلو ءهلامل. كلام كي هلال كعنمأ نلف ؛تئش ام يلام نم ينيبلطا

 أ . ؛اًئيش هللا نم كنغ ىنغأ ال» :لاق هللا قحل

 امف ؛هتنباو ‹«هتمعو دمع :نيبرقألا هبراقأل ةا يبنلا مالك اذهف

 ' نيذلا ءالؤهف ؛ ىلوأ باب نم اًئيش مهنع هئانغإ مدعف !؟دعبأ مه نمب كلاب

 ا ا ار ناطركلا موا
 i .. هعابناو هب ناميإلا وه هيب لوسرلل ةبسنلاب عفني يذلا ذإ ؛ قأعتمب سيل

 )١( .(نيبرقألا كتريشع رذنأوط باب «ريسفتلا باتك) يراخبلا :هاور */ VY)» ملننمو ١

 «(نیبرقألا كتريشع رذنأوط باب ءناميإلا باتك) ١/ 1975(. 1



 ۹۷ 4. . .نوقَلخُي مهو اًئيش قلت ال ام نوکر شیأ :ىلاعت هللا لوق باب

 ؛هنم فاخي اميف هتيشخو «لمؤُي اميف هؤاجرو هب قّلعتلاو هؤاعد اما

 نم ةاجنلا نعو كَ لوسرلا نع دعبي امم وهو ءهللاب كرش اذهف

 . هللا باذع

 رنو :ىلاعت هلوق يف هبر رمأل هيي يبنلا لاثتما ثيدحلا يفف

 اعدف ؛مايقلا ّمتأ رمألا اذهب ماق هّنإف 5١5[« :ءارعشلا] « نزلا َككريَِع

 لب «٠ «ةليسو يأب هللا باذع نم اًدحأ يجني ال هنأ نيبو «صّصخو معو

 . هب ءاج ام عابتاو هب ناميإلا وه يجني يذلا

 كلذ لد ؛اًئيش بيرقلا نع ينغُي ال يب يبنلا نم برُقلا ناك اذإو

 الإ هب عفتني ال يب يبنلا هاج ّنأل ؛ِلك يبنلا هاجب لسوتلا عنم ىلع
 هاجب لسوتلا ميرحت ملعلا لهأ يلوق حصأ ناك اذهلو ءب يبنلا

 . الڳ يبنلا

 : لئاسم هيف

 لوأ يف كلذ قبسو «فارعألا اتيآ امهو :نيتيآلا ريسفت : ىلوألا ©

 ةثلاثلا ةيآلا ريسفت قبس كلذكو ءراكنإلاو خيبوتلل امهيف ماهفتسالاو «بابلا
 . .رطاف ةيآ

 . .كي يبنلا جش ثيح :ينعي :دحأ ةصق :ةيناثلا ©



 4... نوقّلخُي مهو اًنيش قّلخَي ال ام نوكرشيأ» :ىلاعت هللا لوق باب 4۸

 َنوُنُمَّوُي ِءاَيِلْوَألا ُتاَداَس ُهَفْلْخَو َنيِلَسْرُملا یس ُتوُنُق : ةثلاثلا

 .ةالصلا ىف

 .زاثگ يع وغلا د نأ :ةعبارلا

 :هذهب فلؤملا دارأ خلا ١ را ب توت :ةثلاثلا ©

 اذه عمو «ءايلوألا تاداس ا «نيلسرملا ديس ةي ىبنلا نأ ةلأسملا

 دّرجيم هللا هجر وا یو ار قودي تيكن" شا اوفا ام

 الف ؛تاداسو دّيسب تارابعلا تاج اذهلو «هيلغ نيمأتلاو تونقلا تابثإ

 كلذ عمو «هباحصأو لوسرلا نم هللا ىلإ برقأ ةمألا هذه نم دحأ
 :؛هلاح هذه تناك نمو «تابركلا فشك يف  هناحبس هللا ىلإ نوؤجلي

 تاز كلؤملا ارم نيت 1 ؟تايرعلا هش يف .رإ اجلاخلا كورسا

 . ةيهقف ةلأسم

 وأ :ىلاعت هلوق نم ذخؤت :راقك مهيلع وجدُملا نأ :ةعبارلا ©
 نمو «ةيضرم لاح ىلع اوسيل نآلا مهنأ ىلع ليلد اذهف ؛4مركَع بو
 تقو ماه نب ثراحلاو ورمع نب ليهسو ةّيمأ نب ناؤفص نأ مولعملا

e ْ 

 نأ ىلإ يمرت - راّمك مهيلع وعدملا نأ يأ: ةلأسملا هذمملو

 هناحبس - هللا عطق دقف ؛قحب يل ع

 . ؛اًرافك اوناك اذإ :لئاق لوقي دق ُهّنأل ءيش رمألا نم هل نوكي نأ  ىلاعتو

 ش ؟مهيلع وعدي نأ ايي لوسرلا كلمي سيلأ

 لوق هجو اذه ءاًئيش مهرمأ نم كلمي ال لاحلا هذه يف ىتح :لوقن
 .اذه نأل ؛مهرفكب مالعإلا هدارم سيلو هبال ا وعملا َّنأ فلؤملا
 .ءالؤه ناك يذلا لاخلا هذه يف دارملا لب هل َنَوْنَعُي نأ قحتسي ب ال مولعم

 . مهيلإ ةبسنلاب اًئيش هك يبنلا كلمي مل اًرافك



 44 4. . .نوقّلخُي مهو اًئيش قّلخت ال ام نوکرشیا) : یلاعت هللا لوق باب

 :اًهْنِم ؛راًمكلا ُبِلاَع اَهَلَعَف ام َءاَيْشَأ اوُلَعَف ْمُهّنَأ :ةسماخلا

 ْمُهّْنَأ َعَم ىّلَتَملاِب ليما اَهْنِمَو ءو ىَلَع ْمُهُضْرِحَو 5 ْمُهجَش

 مالا نم كل سل :َكِلْذ يف ِهْيَلَع ُهَّللا لرئ :ةسداسلا

 ؛ مِهْيَلَع باق مهذب وأ ميڪ بو وأ : ُهَّلْوَق :ةعباسلا

 أ : . . .رافكلا بلاغ اهلعف ام ءايشأ اولعف مهن :ةسماخلا ©

 1 ت : مهّقح يف هل ليق كلذ عمو ؛نيدتعم اوتاك مهرفك عم مهن
 نب ةزمح لثم ىلتقلاب اولّئمو هِي يبنلا اوُجش مهف ؛الإو 4٠ءَ رمال
 لك نأ عم هلك يبنلا لتق ىلع اوصرح اًضيأ كلذكو «بلطملا دبع
 .راصنألا نم مهيفو «مهمع ينب نم مهيف ءالؤه

 : 4ع رأل ىي كلل سل :كلذ يف هيلع هللا لزنأ :ةسداسلا ©
 ل ا ل ل ا

 ناك اذإف هدحو هلل رمألاف ؛ 44ه ِرْمَأْلا ىم كل سل : هللا لزنأ مهيلع

 . ىلوأ باب نم هريغق ؛ءيشلا اذه هنع عطف دق لوسرلا

 اذهو :اونمآف ءمهيلع باتف :4ميلَع بوب وأ :هلوق :ةعباسلا ©

 ىرج ام مهنم ىرج نيذلا ءالؤهف ؛هتردقو هللا ناطلس لامك ىلع ليلد

 نم لذي يذلا وهو ءهناحبس هديب هلك رمألا أل ؛اونمآو مهيلع هللا بات

 لبق هنع هللا يضر رمع نم ىرج ام كلذ نمو «ءاشي نم ٌرعيو ءاشي
 ةيالولا نم همالسإ دعب هنم ىرج امو ءمالسإلل ةرهاظلا ةوادعلا نم همالسإ

 نأ نوعيطتسي ال هنود ْنَمو يي هللا لوسرف ؛ىلاعت هللا نيدل ةرصنلاو

 . هللا رمأ نم اًئيش اورّيغي



 4. . .نوقّلخُي مهو اًئيش قّلْخَي ال ام نوكرشيأ#» :ىلاعت هللا لوق باب ۹

 .ٍلْزاَوَتلا ىف ُتونُقلا : ةنماثلا

 لزن اذإف «ةّيهقفلا ةلأسملا يه هذهو :لزاونلا يف تونقلا :ةنماثلا ©
 تونقلا اذهو .فشكنت ىتح مهل ىعدُي نأ يغبني هّنإف ؛ةلزان نيملسملاب
 امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح يف امك «تاولصلا لك يف عورشم
 .«نوغاطلا ا هللا مهمحر ءاهقفلا نأ الإ ؛"''هريغو دمحأ هاور يذلا

 هللا يضر "”رمع دهع يف عقو دقو «كلذ دورو مدعل هل تنقُي ال :اولاقو
 .ةداهشلا ببس عفرب ءاعدلا يغبني الف ؛ةداهش هّنألو «تنقي ملو هنع

 نم نوكت يتلا لزاونلا يف عرشي امنإ تونقلا نأ ةنسلا رهاظو
 ,؛ هللا لعف نم ناك ام اّمأ ‹مهيلع قييضتلاو نيملسملا ءاذيإ :لثم هللا ريغ

 ةالص هل عرشيف ؛فوسكلا لثم «ةنسلا هب تءاج ام هل عرشي هنإف

 سابع نبا لعف امك فوسكلا ة ةالص اهل عرش لزالزلاو «فوسكلا

 هل عرشُي بدجلاو «تايآلا ةالص هذه :لاقو ءامهنع هللا يضر

 لزن 7 عرش وا َّنأ هذه يتعاسل تملع امو . اذكهو ءءاقستسالا

 ىلع قّيَض اذإ نكل «ةصاخلا ةدراولا ةيعدألاب هل ىعدُي لب هللا نم

 ش رمل اذ يف ةا اقا هاك ؛ كلذ لأ امر اندرا نيملسسملا»

 لك:وأ ءدجسم لك مامإ وأ ءمظعألا مامإلا :تنقي يذلا نم مث

 سيئرلا وه يذلا طقف مظعألا مامإلا وه تنقي يذلا َّنأ :بهذملا
 e :ليقو همسي ماما رب جك :ليقو .ةلودلل ىلعألا

 سلا يف ترا ناو «ةالصلا باتك) دواد وبأو )١/ ٠١ ٠ ؛دنسملا» يف دمحأ :هاور (1)
 . يبهذلا هقفاوو هححصو . )١/ ۲٠۵( مكاحلاو «- هنع تکسو - ۱٤٤۳( مقر

 ا باتك) ملسمو »)1/6 «نوعاطلا يف ركذي ام باب «بطلا باتك) يراخبلا :هاور (۲)

 TIA) مقر «ةريطلاو نوعاطلا باب



 ا 4. . .نوقّلخُي مهو اًئيش قّلْخَي ال ام نوكرشيأ» : یلاعت هللا لوق باب

 ِءاَمْسَأَو ْمِهِئاَمْسَأِب ةالّصلا يف ْمِهْيَلَع ٌوُعْدَملا ٌةَيِمْسَت :ةعساتلا

 . مهئابآ

 ,'"”«يلصأ ينومتيأر امك اولص» : هيلع يبنلا لوق مومعل ؛ حيحصلا وهو

 .لزاونلا دنع يب هتونق لوانتي اذهو
 ءامسأو مهئامسأب ةالصلا يف مهيلع وعدملا ةيمست :ةعساتلا ©

 ؛ماشه نب ثراحلاو ءورمع نب ليهسو «ةيمأ نب ناوفص :مهو : مهئابآ

 ؟زئاج وأ عورشم اذه له نکل «مهئابآ ءامسأو مهئامسأب مهاّمسف

 مهيلع وعدملا ةيمست يف ناك اذإف «هيلعو «زئاج اذه :باوجلا

 ةالصلا يف نينيعم سانأل ناسنإ اعد ولو «ىلوأ ةيمستلا تناك ؛ةحلصم

 هللا ةبطاخم ءاعدلاو ءءاعد وه لب «سانلا مالك نم ُدعُي ال هلال ؛زاج

 اهيف حلصي ال ةالصلا هذه نإ» : ا هلوق مومع يف لخدي الو «ىلاعت

 . "«ساتلا مالك نم ءيش

 ؟نينيعملا نعل وأ ءاعدلا هلي لوسرلا هنع يهن يذلا له :ةلأسم

 «نييعتلا هجو ىلع ءاعدلا ىف رافكلا نعل وه هلع ىهنملا :باوجلا

 تنقي ناك هنأ ةريره ىبأ نع تبث دقو «هب سأب الف ؛اًمومع مهنعل امأ

 حرأ !مهللا :انلوقب رفاكلا ىلع انئاعدب سأب الو ءاّمومع "”ةرفكلا نعليو

 . كلذ وحنو «هرحن يف هّرش لعجاو هّرش مهفكاو ءهنم نيملسملا

 711/١(. «نيرفاسملل ناذألا باب « ناذألا باتك) يراخبلا :هاور ؛ثريوحلا نب كلام ثيدح نم (۱)

 مالكلا ميرحت باب «دجاسملا باتك) ملسم :هاور «يملسلا مكحلا نب ةيواعم ثيدح نم ١)

 .(۳۸۲ ۳۸۱/۱ ءهتحابإ نم ناک ام خسنو ةالصلا يف

 وبأ ناكف دلك يبنلا ةالص نبرقأل» :لاق هنأ ؛هنع هللا يضر ةريره يبأ نع درو ام ظفلو (۳)

 :لوقي امدعب حبصلا ةالصو ءاشعلا ةالصو رهظلا ةالص نم ىرخألا ةعكرلا يف تنقي ةريره

 . ؟رافكلا نعليو نينمؤملل وعديف ؛هدمح نمل هللا عمس

 يف ملسمو «(۷۹۷ ءدمحلا كلو انبر مهللا لضف باب «ناذألا) يف يراخبلا :هجرخأ

 ‹(7¥1 «ةلزان نيملسملاب تلزن اذإ ةالصلا عيمج يف تونقلا بابحتسا باب «دجاسملا)



 4. :', نوقْلخُي مهو اًيش قّلخَي ال ام نوكرشيأ» :ىلاعت هللا لوق باب ۳۲

 عدي مل اذهلو ءرظن لحم هنإف ؛رافكلا مومعل كالهلاب ءاعدلا امأ

 !مهللا ءمهب كيلع !مهللا» :لاق لب «كالهلاب شيرق ىلع هب يبنلا
 «قييضتلاب مهيلع ءاعد اذهو ««فسوپ ينسك نينس مهيلع اهلعجا

 '  ؛هملظ نع هللا ىلإ عجري ثيحب ملاظلا ةحلصم نم نوكي دق قييضتلاو

 لدتسي دقو .هيف ددرت يدنع رافكلا عيمجل كالهلاب ءاعدلا نأ مهملاف 1

 ىلع «اًدحأ مهنم قبت الو ءاّددع مهصحأ مهللا» :لاق ثيح بيبخ ءاعدب
 ؛ءاعد امك غقو رمألا نألو . ال لوسرلا دهع يف عقو هّنأل ؛ ؛كلذ زاوج

 الو «كلذ ىلاعت هللا ركني ملو «لوحلا سأر ىلع دحأ مهنم يقب ام هّنإف |

 ' .هيلع هرارقإو هب هاضر ىلع لدي هءاعد هللا ةباجإ نإ لب ةي يبنلا هركنأ

 نکل كداب رافغلا نع ةا ذر لع لدم دق اقف
 لك يف ىتأتت ال ةصاخ بابسأ اهل نوكي دقف ؛ةصقلا يف رظنُي نأ جاتحي

 '.رافكلا عيمجل ال رافكلا نم ةروصحم ةئفل كالهلاب اعد اًبيبخ نإ مث . ءيش

 ! مهللا» :بهل يبا نب ةبتع ىلع هؤاعد :ثيدحلا حص نإ اًضيأ هيفو

 اذه نكل كالهلاب ءاعدلا ىلع ليلد هيف ؛"”:كبالك نم اًبلك هيلع طّلس
 .رافكلا عيمج قلع ال نيعم صخش ىلع

 ء(۲۸۹ /۳ ؛ناخدلا ةروس باب «زيسفتلا باتك) يراخبلا :هاورأ ءدوعسم نبا ثيدح نم قحإ

 1 ٤/ ٠٠٠١(, «ناخدلا باب «نيقفاتملا تافص باتك) ملسمو

 ' .(89/7 ؛يزاغملا باتك) يراخبلا :هاور «ةريره يبأ ثيدح نم (۲)

 .بهل يبأ نب ةبتع ةمجرت يف ركاسع نبا ؛هاور (۳)
 ؛ .قاحسإ نبا ةنعتع هيفو

 ,ريسفتلا باتك) هيبأ نع برقع يبأ نب لفون يبأ قيرط نم ؟كردتسملا» يف مكاحلا :هاورو
 هقفاوو اجري ملو . «دانسإلا حيحص» :لاقو ( ۳ ٬بهل يبأ ةرويس :نيسفت

 .(۳۹ )٤/ «يرابلا حتف» يف رجح نبأ هنسحو ؛يبهلا



 ۳۳ 4. . .نوقّلخُي مهو اًئيش قٌلخَب ال ام نوكرشيأ» :ىلاعت هللا لوق باب

 .ٍتوُنقلا ىف نّيَعُملا ُنْعَل :ةرشاعلا

 َكيريِشع ردا :ِهْيَلَع رنا اًمَل لي هئصق :ةرشع ةيداحلا

 .* بيرل

 بسن ام َلَعَف ْثْيَحِب ؛رمألا اًذه يف ةي ُهَدِج :ةرشع ةيناثلا

 .نآلا ْمِلْسُم ُهَلعْفَي ْوَل َكِلْذَكَو ءنوئجُملا ىلإ بسب
 فلؤملا دارأ نإف «بيرغ اذه :تونقلا ىف نّيعملا نعل :ةرشاعلا ©

 دافتسُي هنأ دارأ نإو «لاكشإ الف ؛هنع يهن مث «عقو رمأ اذه ّنأ هللا همحر

 الي يبنلا َّنأل رظن هيف اذهف ؛اًدبأ تونقلا يف نّيعملا نعل زاوج اذه نم

 . كلذ نع يهن

 َكَيريِشَع رِزنأو# :هيلع لزنأ امل يَ هتصق :ةرشع ةيداحلا ©

 ءّصخ مث «معف ؛اًشيرق ىدان ةيآلا هيلع تلزن امل هَّنأ يهو : بألا

 .ةيآلا هذه يف هللا رمأ لثتماف

 هببسب بست ام لعف ثيحب «رمألا اذه ىف لب هدج :ةرشع ةيناثلا ©

 ةا راف ف لاذ يك ابتا : يأ :نونجلا ىلإ

 !؟ءادنلا اذه انيداتيو انعمجي فيك «ّنج

 عمج اًناسنإ َّنأ ول :يأ :«نآلا ملسم هلعفي ول كلذكو» :هلوقو
 ناك اذإ الإ .نونجم :اولاقل لَك يبنلا ريذحتك مهرذحي ماق مث «سانلا

 لآ] «ساّتلأ نیب اهوا ماسالا الأ كيَو# :ىلاعت لاق «سانلا دنع اًداتعم

 فلتخي اذهف ؛4َراَهَتلاَو للا هلأ بلم :ىلاعت لاقو ء[١٤٠ :نارمع

 هدهج لذبي نأ ناسنإلا ىلع بجي هّنإ مث «نامزلاو دالبلا فالتخاب

 ماق ويي يبنلاو .ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب هللا ىلإ ةوعدلا يف هداهتجاو

 .نونجلا نم هب يمُر امب لابي ملو رمألا اذهب



  et..نوقّلخُي مهو اًئيش قّلخَي ال ام نوكرشيأ» : ىلاعت هللا لوق باب .©

 هللا نم كَ يبغا ال» : ِبَرْثألاَو ٍدَعْبألل ُهَلوَق :ةرشع ةغلاثلا

 هّللا نِ ِكْنَع يأ آل !ِدَّمَحُم كنب ُةَمِطاَف اين :لاَق ىَّنَح ءااَنِيَش

 ةَدْيَس نَع ائيَش يعي ال ُب َيِلسرْملا ُدْيَسَوْهَو َحّرَص اإ . «اًیش
 اَميِف ّرظَن مث ءٌّقَحلا الإ ُلوُقَي ب ال ُهّنأب ٌناَسْنِإلا َّنَمآَو «َنيِمِلاَعلا ِءاَسْن

 ةَبْرُعَو دج ُكَْت هَل َنّيَبَت ؛ٌمْوَيلا سالا صارخ بولُق يف َعَفَو
 ٍْ .نيذدلا

 هللا نم كنع ينغأ ال» :برقألاو دعبألل هلوق :ةرشع ةئلاثلا ©
 ديس لئاقلا اذه ناک اذإ هَّنإف ؛لاق اميف هللا همحر قدص : . «اًئیش

 إل اب لوسرلا نأ نمؤن نحن مث «نيملاعلا ءاسن ةديسل هلاقو ا
 هلعقي ام نأ نآلا انل نّيبت ؛اًئيش هتنبا نع ينغي أل هّنأو «قحلا الإ لوقي
 مهسفنأ نوري صاوخ نيلانأ هرب هال نبيع رمل هلو الا ضاوخ
 ل لوسرلا نوعدي ءديلقتلل ًالهأو ءاملع مهلوح نم مهاريو «ءاملع
 :نوددريو «ةحيرص ةوعد عفنلا بلجو ٌرِضلا فشكل

 ممعلا ثداحلا لولح دنع كاوس هب ذولأ نم يل ام قلخلا مركأ اي

 ركنملا ىلع اوّدر كلذ مهيلع ركنأ اذإو ءكرشلا نم كلذ ريغو

Uامو «نوكلا ديس هّنأو  

 نوسبلُيو « شرعلا رون نم قلخ هّنأو ءهلجأ نم الإ سنإلاو نجلا تقلخ

 مهوعدي نم مهءاج ولو ؛ مهلهجلا ضعبلا مهقّدصيف ةماعلا ئلع كلذب

 ا مهديس نال ؛هل اوبيجنتسي مل ديحوتلا ىلإ

 كتل اوعي ام ةا کب بتلا او ولا تت نیو .ديحوتلا
 ,ءركتُي ال رمأ و لوسرلل هليمو هتفطاع ن نمؤملا نإ مث ١56[ :ةرقبلا]

 ام عبتي نأ هيلع بجي لب «ةفطاعلا مكحي ن ا ا نعل



 0 4. . .نوقلخُي مهو اًئيش قّلخي ال ام نوكرشيأ» :ىلاعت هللا لوق باب

 000 ا ا

 تاهبشلا نم ملاسلا حيرصلا لقعلا هديأو ةنسلاو باتكلا هيلع لد

 .تاوهشلاو

 هيلع اوفلأ ام اوعبتا نيذلا رافكلا ىلع  هناحبس هللا ىعن اذهلو
 سانلا هيلع ام لّمأت نم ّنإف ؛قح فلؤملا مالكو «نولقعي ال مهّنأب مهءابآ

 .نيدلا ةبرغو ديحوتلا كرت هل نّيبت ةيمالسإلا نادلبلا نم ريثك يف مويلا

 انف د ردك



 ©. ..: مهبولق نع عزف اذإ ىتحإ» :ىلاعت هللا لوق باب : 1 عنك

 وثم سلا اولا کیر لك ام ال هيت ن میم نإ یہ : : A نهرا سا ياض ساس ورکا 0 ی 5
 . 4رن لَم

1 ' 

 اف نوکیا دحأ ی الهلا ا ا نم اذه نأ
 ام ؛ لجو زع هلل قلخلا نم نوكي ام برقأ مهنو ةكئالملا َّنأل ؛هللا عم

 ٠ .عزفلا  هناحبس هللا مالك دنع مهنم لصحي مدآ ينب ٌصاوخ ادع

 # *%# # 05 وا

 :لقي ملو كلذ لاق : 4زهبولف نع مره اإ قس :یلاعت هلوق
 ؟ مهبولق عزفلا زواج :ىنعملاو .«ةزواجملا ديفت نع ذإ ؛«مهبولق تعزف»

 فوخلا َّنأل ؛ءىجافملا فوخلا :عزفلاو .مهبولق نع عزفلا ليزأ :يأ

 .فوخلا نم ضوهُنلا :هلصأو ,.اًعزف ىّمسُي ال رمتسملا

 دوعي ريمضلا َّنأل ؛ةكئالملا بولق :يأ ؛4 رهف نعل :هلوقو
NSتا  

 دلع هللا لوسر نم نآرقلا ريسفتب

 سم مرک

 لاق ا : طرشلا باوج کر َلاَث ادام اولا :ىلاعت هلوق

 د هل ًالوقمو ًالئاق مالكلا يف نأل كلذ انلق امّنِإو : ضعبل مهضعب

 77 ةيآلا ان ةو )0(



 ۳۰۷ 4(. . .مهبولق نع عزف اذإ ىتح) : ىلاعت هللا لوق باب

 ءيش يأ : ىنعملاو ؟هل لوقملا نيأف ؛عيمجلا ىلع اًدئاع اولاق يف ريمضلا

 ؟مكبر لاق

 :هجوأ ىلع اذام بارعإو

 ام :يأ ؛ربخ لوصوم مسا :اذو ءأدتبم ماهفتسا مسا :ام ١

 . يذلا

  ASكلام با لاق « ةدئاز اذو « ماهفتسا مسا :

 مالكلا يف غلت ملاذإ نم وأ ماهفتساامدعباذام لشمو

 ةفص :قحلاو .نولوؤسملا لاق :يأ :«ّنَحْلا اوُناَت» :هلوقو

 . قحلا لوقلا لاق ريدقتلاو .هلماع عم فوذحم ردصمل

 «قحلا وه هناحبس هنأل قحلا لوقلا لاق  هناحبس - هللا َّنأ : ىنعملاو

 مالكلا يف قحلاو .قحلا ًالإ لعفي الو لوقي الو «قحلا الإ هنع ردصي الو

 تمبول :ىلاعت هللا لاق امك ؛ماكحألا يف لدعلاو ءرابخألا يف قدصلا وه

 اوات :هلوق نم مهفُي الو 65 :ماعنألا] الذ و اد ك تم

 اًنايب ماد ام :ليق نإف « عقاولل نایب وه لب ءاللطاب هلوق نوكي دق هنأ وحلا

 !؟ماهفتسالا اذاملف ؛قحلا الإ لوقي ال هنأ ةكئالملا دنع اًفورعمو عقاولل

 .قحلا الإ لوقي

 «هتافصو هتاذ يف يلعلا : يأ : 4کلا لعل وهو# :ىلاعت هلوق

 يذلا ميظعلا يأ «ءيش اهينادُي ال يتلا ةمظعلا يهو «ءايربكلا وذ :ريبكلاو

 .هنم مظعأ ال



 4. . :مهبولق نع عزف اذإ ىتحإ» :ىلاعت هللا لوق باب ۳۰۸

 ؛ءايربكلاو ةمظعلا ىف اًدرفنم ناك اذإ هنأ كلا ةيآلا ةبسانم

 .ةدابعلا يف اًدرفنم نوكي نأ بجيف

 :نامسق ولعلاو

 E ل دقو «تافصلا ولع : لوألا

 . مهوحنو ةّيمهجلا

 شم مالسإلل نيبستنملا نم ريثك هركنأ دقو :تاذلا رغ : يناثلا
 اوتبثأ مهنم :م نيققحملا إف ؛مهنم نيققحملا ريغ ةرعاشألا ضعبو ةيمهجلا

 ؛ مهاريو د مهعسيو مهمل ناخ ع هنوك يفاني ال هولعو .تاذلا ولع
 .هتافص عيمج يف ءيش هلثمك سيل هّنأل

 ' :دئاوف ةيآلا ىفو

 م م فاع :ىلاعت لاق امك ؛هللا نوفاخي 00 نأ ۔

 ْ ٠ :لحنلا] هنت

 رويل قا ةّوح# :هلوقل ؛ ةكئالملل بولقلا تابثإ د
 رمأ وهو ا

 ١[« :رطاف] 4ٍو وأ الس ةكهلملا لعاج# : ىلاغت لاق «ةرورضلاب مولعم
 مهاب لوقلاف )قتلا دس دق حاج ةثم تس هل ليربج ل ىلا ىأرب دقو
 : لطاب لوق وهو ءعقاولا يف مهل راكنإ طقف حاورأ

 ليلدب حيبستلا مهبرشو مهلكأ امنإو «نوبرشي الو نولكأي ال مهنكل
 م ويعلم بك مادو مم 2 رر ناس

 اذه يفف ۰ :ءايبنألا] كورم ال راهلاو للا وحبس # :ىلاعت هلوق

 EV /Y) ؛نيمآ مكدحأ لاق اذإ باب < ‹قلخلا E E A :هاور ()

 1 رشا ةلزن هآر دقلو» :- لجو زع - هللا لوق ینعم باب .«ناميإلا باتك) ملسمو
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 دا حبس : ءاج اذهلو «كلذب ناؤلمم مهراهنو مهليل نأ ىلع ليلد

 هللا هيزنت حيبستلاو «مئاد مهحيبست نأ : يأ ؛ليللا يف نوحبسي : لقي ملو

 .هب قيلي ال امع

 :لاق نمل اًقالخ لوقعلا لحم يه بولقلا نإ ذإ ؛ًالوقع مهل نأ - ٤

 .رومعملا تيبلاب نوفوطيو «هللا نوحبسي مهّنألو «نولقعي ال مهن
 هلال ؛هتئيشمب قّلعتم هَّنأو «- ىلاعتو هناحبس - هلل لوقلا تابثإ  ه

 طرشلا ثودح ىلع لدت ةيطرشلا اذإو < ف 3 :طرشلاب ءاج

 :ةئيشعب ملكتي ال هلا نإ :نرلوقي نيذلا ةرغاشالل فال ةظوزشملاو

 مايقك ؛ يدبأ يلزأ هللاب مئاق وهف ؛هسفنب مئاقلا ىنعملا وه همالك امنإو

 راكنإ هتقيقح نأو «لطاب اذه نأ بير الو .رصبلاو عمسلاو ةردقلاو ملعلا

 امك «يدبأ يلزأ يسفن مالكب مّلكتي هللا نإ :نولوقي اذهلو هللا مالك

 هب لزنو هلي يبنلا هعمسو «ىسوم هعمس يذلا مالكلا اذه :نولوقي

 .هسفنب مئاقلا هللا مالك نع ريبعتلل قولخم ءيش ةي لوسرلا ىلع ليربج

 نم نيققحملا ضعب لاق امك ؛ةّيمهجلا لوق ةقيقحلا يف اذهو

 نيب يذلا اذه نأ ىلع انقفّتا اننإف « قرف ةّيمهجلا ن نيبو اننيب سيل :ةرعاشألا

 و مهو هللا مالك نع ةرابع انلق نحن نكل «قولخم فحصملا يتفد

 مهنكل هلل مالك اذه :نولوقي مهّنأ يف مهنم ريخ ةّيمهجلاف . .هللا مالك وه

 .قولخم هللا مالك َّنأ نوحّرصي مهنوك يف مهنم رش

 وهو حلا لوفي هللاو# : نآرقلا ىف ءاج اذهو «قح هللا لوق نأ تابثإ * 

 ؛[٤۸ : َّص] لأ یو یل :لاقو ء[4 : : بازحألا] ليلا ىهي

 N ISAS ا
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  eمهبولق نع عزف اذإ ىتح) : ىلاعت هللا لوق باب ... .©

 ؛ةلكك يللا نَع هن هللا يِضَ ةَرْيَرُه يي ْنَع دلا يِفَو
 اَهتَحِنْجَأب ٌةَكِئالَملا ٍتَبَرَض ؛ءامّسلا يف َرْمألا للا ىَضَق اذإ» : َلاَق

 eens «كلذ ْمُهْدُقْني ناَوْفَص ىَلَع ٌةَلِسْلِس هناك ءهلؤقل اًناَعْضُح ١

 .اهيلع مالكلا قبس :«حيخصلا يقو :هلوق

 نوكيو «نأشلا رمألاب دارملا :«ءامسلا يف رمألا هللا ىضق» :هلوق
 لآ] دوکي نک مل لوق کک مآ تک 3 ىلاعت هلوقل ؛لوقلاب ءاضقلا
 ش ٤۷[. :نارمع

 لوقلا توص :يأ ؛«هنأك» :هلوقل ؛اعوضخ :يأ :«اًناعضخ» :هلوق

 ظ ظ . .مهبولق ىلع هعقو يف
 نوكي هيلع ةلسلسلاو ا سلمألا رجحلا وه : «ناوفص» :هلوق

 | . ميظع توص اهل

 نک یو هللا َّنأل ؛اذهب ىلاعت هللا ا سیلو
 لصحي ام هيبشت دارملا لب ء[١١ :ىروشلا] 4 ريل ٌعيَِسلأ وهو ا
 a a EA SSS لا نول

 فن :هنمو ‹ءيشلا يف لوخدلا وه : ذوفنلا :«كلذ محذفنيا : :هلوق

 ا : ئ 0 مهنم:غلبي توصلا اذه نإ :ىنعملاو ءاهيف لخد :يأ ؛ةيمرلا يف مهسلا

 . عزفلا اهنع ليزأ :يأ : « زهير نع يم نإ َّقَح» :هلوق

 .ضعبل مهضعب لاق :يأ :4ْولاَْتط :هلوق
 لاق : يأ ؛قحلا لاق :اولاق : يأ : 4 نحل أولا “ىر لا ا5ا :هلوق

 لوقلا لاق : :هريدقت «هلماع عم فوذحم ردصمل ةفص ٌقحلاف ؛ ؛ قحلا لوقلا



 ۳۱ « . ..مهبولق نع عزف اذإ ىتح» : ىلاعت هللا لوق باب

 رو سوا ل ر A دعو ر 01 ریل
 علا وهو حلا اولاق مكر لاق ادام ولاَ هیون نع عرف اإ حل 0

 “ی رکنا

 لاق ام اوعمس مهنأل هنولوقي مه له هنولوقي يذلا باوجلا اذهو «قحلا

 نأ لمتحي ؟قحلا الإ لوقي ال هنأ نوملعي اوناك مهّنأ وأ «قح هنأ اوملعو

 يحولا ىلإ اًدئاع اذه نوكيف ؛قحلا هنإ :اولاقو «لاق ام اوملع دق اونوكي

 ال  هناحبس هللا نأ مهملعل كلذ اولاق مهّنَأ لمتحُيو .هب هللا مّلكت يذلا

 .ىلاعتو هناحبس هتفص كلذ َّنأل اذه اولاق كلذلف ؛قحلا آلإ لوقي

 اذه نوكي نأ بجي اذه ىلعو ءاّمامت ةيآلل قباطم ثيدحلا اذهو

 اذإ نآرقلا ريسفت أل ؛هريغب اهرسفُي نأ لئاق يأل لبقي الو «ةيآلا ريسفت

 .هزواجتي نأ دحأل نكمي ال صن هَّنإف ؛ ةّئسلا وأ نآرقلاب ناك

 ؛ نيعباتلا اًمأو «نيرسفملا رثكأ دنع ةجح هّنإف ؛يباحصلا ريسفت اّمأو

 ؛ءيشب مهنم ٌصتخا نم الإ ةجحب سيل هنإ :لوقي ءاملعلا رثكأ نإف

 فقي «رثكأ وأ ةرم نيرشع سابع نبا ىلع فحصملا ضرع هَّنإف ؛دهاجمك
 ةّبح هريسفت سيلف ؛نيعباتلا دعب نم اًمأو ءاهانعم نع هلأسيو ةيآ لك دنع

 ٠  .نآرقلا قايس ةدمعلا ناك نآرقلا قايس هدّيأ نإ نكل «هريغ ىلع

 :لوقن لب «ةمايقلا موي سانلا بولق نع عزف اذإ :لاقي نأ لبقي الف

 اًيبيغ ناك امو «هيف داهتجالل لاجم ال يبيغ ريسفتب ةيآلا رّسف لَك لوسرلا
 هيف رذعي ام ةلأسم يف لوقن اذهلو «هلوبق انيلع بجاولاف ؛صألا هب ءاجو
 نم اذهو لوصألا نم اذه َّنأ ىلع اًدئاع سيل هَّنِإ :رذعي ال امو داهتجالاب

 ئطخُيو ءاهيف داهتجالل لاجم ال لوصألا : ءاملعلا ضعب لاق امك ؛ عورفلا

 . عورفلا فالخب ءاّقلطم فلاخملا

 )١( ةيآلا :أبس ةروس ۲۳.
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 قوق ا اذكه عْمَّسلا ُقرَتْسُمَو ,عْمّسلا ٌقِرَتْسُم اَهْعَمْسَيَف
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 «عورفو لوصأ ىلإ نيدلا ميسقت ركنأ ةيميت نبا مالسإلا خيش نكل
 عورفلا نما نومشقي نيذلا دنع ةالصلا َّنأ : ميسقتلا اذه نالطب ىلع لديو

 . لوصألا لجأ نم اهّنأ عم

 نايم الل ام لاهم داوا ام: رم راک ا نادم نأ :تاويصلاو
 قلت تاک مارت ودعت الوب اوه فلاختملا ىلع كتي لا نوم ألا كيف
 .اهيف داهتجالل لاجم ال هنأل ؛كلذ ريغ وأ رخآلا مويلا وأ هللا تافصب

 فلاخملا ىلع ركني الف ؛لاجم اهيف داهتجالل يتلا ةيلمعلا رومألا امأ
 ؛ةفلاخملا هذهب هليلضت حصي ناك تإو ءامتيرص اضن فلاخ اذإ الإ اهيف
 نبالا ةنبالو «فصنلا تنبلل» :تخأو نبا تنبو تنب يف دوعسم نبا. لوقك

 :ىسوم ىبأ ةمسق هل ركذو ««تخأللف ؛يقب امو «نيثلثلا ةلمكت «سدسلا

 ؛دوغسم نبا تئا» :هلوقو اا تخأللو «فصنلا ةئبالل»

 a امو ءاَّذإ تللض دق» :لاقف «كلذب دوعسم با ربخأف ؛ «ينعباتيسف
 : .“«نيدتهملا

 اهب تمّلكت يتلا ةملكلا هذه ا E اسيل :هلوق
 . ةكئالملا

 ١ . نيقرتسملا عيمج معيف ا :«قرتسمل و
 اهسلتخي هّنأكف «ردابُي هنأ ىلع ليلد اهيفف ؛«قرتسم» ةملك لّمأتو

 «ثقاَك كابس ٌمَعْيأَك ةقطلأ فح ْنَم الإ :هلوق هديؤيو «ةعرسب اًسالتخا
 : ٠١[. :تافاصلا]

 نوكي نأ لمتحُي :«ضعب قوف هضعب اذكه عمسلا قرتسمو» :هلوق

 ۲۳۸/٤(. «قنبا عم نبا ةئبا ثاريم باب «ضئارفلا باتك) يراخبلا :هاور ()



 1۳ (. . .مهبولق نع عزف اذإ ىتح» : ىلاعت هللا لوق باب

 ََمِلَكلا ُعَمْسَيف ِهِعِباَصَأ نيب َدْدَبو اَهفَرَحَف وفك ُناَيْفْس ُهَفَصَو
 . هّتحَت ْنَم ىلِإ اهيل

 ِناَسِل ىَلَع اَهَيِقْلُي ىّنَح ُهَنْحَت ْنَم ىلإ ُرَخآلا اَهيِقْلُي مَ

 RS ءنهاكلا وأ رجاسلا

 . نايفس مالك نم وأ «ةريره يبأ مالك نم وأ ‹ دا همالك نم اذه

 يأ «يناثلا قوف دحاو اهّنأ :يأ :«هفكب نايفس هفصو» :هلوق

 ءءامسلا ىلإ اولصي نأ ىلإ ءرخآلا قوف اًدحاو نوبكارتي ّنجلاف ؛ غباصألا

 دوم اهني دع اک اًنَأَوإ# :ىلاعت لاق و ل

 .[4 :نجلا] كاَدَصَي اباهش هَل ذِجي َّنآلا عمتسَي نك ق علل

 عمسي : ىأ : (هتحعت نم ىلإ اهيقليف «ةملكلا عمسيفا :هلوق

 اهب هربخي : يأ ؛هتحت نم ىلإ اهيقليف يف «ةملكلا نيقرتسمل ١ ىلعأ

 لوصوملا ةلص ةلمج هبش ؛هتحت» :هلوقو «لوصوم مسا :«ْنَم»و

 .فرظ هنأل

 يقلي :يأ :«اهيقلي ىتح هتحت نم ىلإ رخآلا اهيقلي مث» :هلوق
 :رحسلاو .نهاكلا وأ رحاسلا ناسل ىلع ضرألا يف يذلا مهرخآ ةملكلا

 .هريكفتو هلقعو هبلقو روحسملا ندب يف رثؤت تاذوعتو ىقرو مئازع
 ىلع سبتلا دقو . لبقتسملا يف تابيغملا نع ربخُي يذلا وه :نهاكلاو

 وهف ؛ىضم اميف ولو بيغلا نع ربخي نم لك هنأ اوظف ؛ملعلا ةبلط ضعب
 بيغ وه لب ءاّقلطم اًبيغ سيل ضرألا يف عقي امم ىضم ام نكل «نهاك
 سيلو «عراشلا يف نمل ةبسنلاب اًبيغ دعي دجسملا يف عقي ام لثم «يبسن
 امع هربخيف «ينجب ناسنإلا لصتي دقو .دجسملا يف نمل ةبسنلاب اًبيغ

 هجو ىلع سيل نكل «نجلا مدختسيف ؛اًديعب ناك ولو ضرألا يف ثدح
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 reê ءاَهَيِقْلُي ْنَأ َلْبَق ُباَهشلا ُهَكرْدَأ اَمَبْرَق

 يف تابيغملا نع ربخُي نم نهاكلا.َّنأل ؛اًنهاك ىّمسُي الف ؛مّرحم
 1 . لبقتسملا

 يف ةناهكلا نم عون وهو «ريمضلا يف اًمع ربخُي يذلا :ليقو

 ريمضلا يف اًمع ربخُي ناك اذإ اّمأ «ةبقاث ةسارف ىلإ دنتسي مل اذإ ؛عقاولا

 دق سانلا ضعب ّنأل ؛ءيش يف ةناهكلا نم سيل هنإف ؛ةسارف ىلإ اًدانتسا

 هملعي:ال ناك نإو «هتاحملو ههجو ريراسأ ىلع اامتعا ناسنإلا يف ام مهفي

 عقو امع ربخُي نمف .لامجإلا ليبس ىلع هملعي نكل < « ليصفتلا هجو ىلع

 قوثوم ريغ ناك اذإف «هلاح يف رظني نكلو ءناهكلا نم سيل ضرألا يف

 نإ انماء َنِنَلا بام :لوقي ىلاعت هللا َّنأل ؛هقّدْبِمن ال ا ؛هنيد يف

 «هنید يف اًقوثوم ناك نإو . ]ل :تارجحلا] ایت لب 5 اک کاج

 يف هلخدن ال اننإف هک ادد م فلا سر الهلا ل

 ناكم يف تعقو ءايشأب.ربخي نمو «مهلوق ىلإ عوجرلا مرحي نيذلا ناّهكلا
 مل هّنأل ؛اًئهاك ىمسُي الف ؛هيف اًدوجوم نوكي نأ نود دحأ اهيلع علطي ملو

 دق ينجلاو «هربخي ينج هدنع نوكي نأ نكمي لبْمَتْسُم ِبيْغُم نع ربخي

 هلضحي منهل وأ لجو زغ د هلل ةّبحم اّمِإ ؛مرحملا ريغب خب مدآ ينب مدخي

 .ةحايملا ضارغألا نم كلذ ريغل وأ «هنم

 لضالو ی و ا

 اسلا تامر :ىلاعت هلوقل ؛ايندلا ءامسلا ىلإ الإ هر علا مار

 .قوف ام ىلإ هذوفن نكمي الف ؛[”7 : : ءايبنألا] اً وقح اققس

 نم لصفنم ءزج :باهشلا : خلإ « و .باهشلا هكردأ امبرف» :هلوق

 .هب مدطضي اميف ذفني | («يوق «بقاث «موجنلا

 حيبطصمب دلا معلا بر َدَقْلَو یا لوق ریست نف ءاملعلا لاق



 عملو 4. . .مهبولق نع عزف اذإ ىتح» :ىلاعت هللا لوق باب

 ُقَدَصِيَف ؟اَذَكَو اك :اذكو اَذَك موي ال لاق ْدَق سيلا :ُلاَقِبَ
 . "«ءامسلا نم ْتَعِمُس ىلا ِةَمِلَكلا َكْلِتِب

 قلطني يذلا اهباهش انلعج :يأ ؛[50 :كلملا] يطيل اجر اَهَنَلَعَبَ

 كزاين :بهششلاف . لكلا ىلإ ال ءزجلا ىلإ ريمضلا دوع باب نم اذهف ؛اهنم
 دقو «ضرألا ىلإ كرشت :كلفلا لهأ لاق امك يهو .موجنلا نم قلطنت

 .اهقرحأل ؛ضرألا ىلإ لصو ولف «مجنلا امأ .اهيف اًعُدصت ثدحت

 :برقألا وه يناثلاو ؟طقف هتقو يف اوعطقنا وأ ءدبألا ىلإ ةي لوسرلا

 «يحولاب ناهكلا مالك سبتلي ال ىتح ءطقف ةثعبلا تقو يف اوعطقنا مهن

 .اوعطقنا هلجأ نم يذلا ببسلا لاز كلذ دعب مث

 وأ ؛ديدحتلا ليبس ىلع اذه له :«ةبذك ةئم اهعم بذكيف» :هلوق

 دقو «برقألا وه يناثلا ؟ةريثك تابذك اهعم بذكي هنأ يأ «ةغلابملا دارملا

 اذك :اذكو اذك موي انل لاق دق سيلأ :لاقيف ؛صقنت دقو كلذ نع ديزت
 ربخملا هب ربخأ ام بسح ىلع ةبيرغلا رومألا هذه ىف سانلاو ؟اذكو

 ؛ٍناث ءيشب ربخأ مث «عقوف ءيشب ربخأ اذإف ءاّقدص هلوقي ام لك نوذخأي

 .قذدصي نأ دب ال نذإ :اولاق

 :ثيدحلا دئاوف #

 ١ - لجو زع هلل لوقلا تابثإ -.

 ؟  ىلاعتو هناحبس هللا ةمظع -.

.(YEV/Y » © يراخبلا :هاور (عمسلا قرتسا نم الإ# باب ءريسفتلا باتك )١( 



 (. . .مهبولق نع عزف اذإ ىتحإ» :ىلاعت هللا لوق باب 8

 . ةكئالملل ةخنجألا تابثإ - ۳

 .هل مهعوضخو - لجؤ زع - هللا نم ةكئالملا فوخ - ٤

0 

 .قحلا الإ هللا نع ردصي ال هنأ -

 ند يمول دو كارل هناحبس هللا نأ ٠

 زع - هللاو ؛ةنتف كلب لصحيف ؛ةناهكلا ىلع هلوقلي ام يهو « سانلل ةنتف

as 
 مهضنبل اهنكأ «نسانلا ضعبل ًالالض ةوكت ايفا لا دجوُي دقو

 . ًءالتباو اًناحتما ىده

 يلا كلا يعفو اا ىلإ و .؛ نجلا ةرثك ۸

 ءادج نوريثك

Eلو  ae 

 تقولا كلذ يف نكل «تارئاطلا يف نآلا نكمم اذهو «ةفرع يف سانلا عم

 يتلا سناكملا سانلل نولعجيو «نيطايشلا مهلمحتف ؟تارئاط كانه سبيل

 ؛ةكم ىلإ اهب ريطأو ةسنكملا بكرأ انأ :لوقيو «تويبلا اهب سنكت

 نومدختسمو ةبذك ءالؤه نإ :لوقي مالسإلا خيشو ءاذه نولعفيف

 الو تاقيملا نورمي مهنأل E لج عي E « نيطايشلل

 1 ْ .هنم نومرحي

 اوعمس ام ىلإ نوفيضي اذهلو «سانلا بذكأ نم ناّهكلا نأ 4

 بيهرتلاب ةرات مهلطاب ىلإ اهب نولّصوتيو «سانلا اهب نوللضي ةريثك تابذك



 ضني 4 . . .مهيولق نع عزف اذإ ىتحإ» :ىلاعت هللا لوق باب

 َلاَق :َلاَق ؛(ُهْنَع هللا َيِضَر) َناَعْمَس نب سالا نَعَو

 ؛يخؤلاب َمْلَكَت ؛رمألاب ٍيِحوُي نأ ىَلاَعَت هللا داَرَأ اذإ» : لكي هللا ُلوُسَر

 يرجيسو ءاذكو اذك موي ةمايقلا موقتس :اولوقي نأك «بيغّرتلاب ةراتو
 .كلذ وحنو لام ةقرس وأ توم نم اذك كيلع

 نم ريذحت اذه يفو «عقاولا ريغ روحسملل رّوصي رحاسلا َّنأ- ٠
 مهنم رذحلا بجيف ؛ءىش ىف اوقدص نإ مهّنأو «سيبلتلاو هيومتلا لهأ

 .لاح لكب

 # ا *#

 ‹«فلؤملا هجرخي مل ثيدحلا اذه :٠...ساونلا نعو» :هلوق ©

 َّنأ يهو «ةَّلع هيف ركذو «متاح يبأ نبا ةياور نم ريثك نبا هركذ دق نكل

 ؛ةنعنعلاب هخيش نع هاور دقو سْلَدُم وهو ءملسم نب ديلولا هدنس يف
 ثيدح نم دمحأو ”ملسم ىور دق هنأ الإ «فعض ثيدحلا يف نوكيف

 يحولاب ملكت اذإ هللا نأ ربخأ ثيح «هل اًدهاش نوكي دق اًئيدح سابع نبا

 امك نوحبسيف «ءامس لك لهأ هعمس مث ءاوحبسف «شرعلا ةلمح هعمس

 وأ نجلا هقطختف ءايندلا ءامسلا ىلإ لصي ىتح «ةعباسلا ءامسلا لهأ حّبس

 . نيطايشلا

 ىلع لدي نكل ؛دوجسلا وأ ءامسلا ةفجر ركذ هيف نكي مل نإو اذهو
 . الصأ هل نأ

 .نأشلاب :يأ :هرمألاب يحوُي نأ دارأ اذإ» :هلوق

 نع طورشملا رخأت يضتقت ةيطرش ةلمج :«يحولاب ملكت» :هلوق

 ٤/ ٠۷٠١(. ءةناهكلا ميرحت باب «مالسلا باتك) يف )022(



 4 هنزل نع عزف اذإ ی: نامت هلا لوق باب ۳1۸

 هللا نم او (ٌةديِدَش ٌةَدْعَر :َلاَق وأ) ٌةَفْجَر نم ِتاَوامَّسلا تد

 .لَجو رع

 ءاَدذَحس هلل اوُرَخَو اوُقِعَص ؛َتاَواَمَّسلا لَ كل َعِمَس اإ

 دارا اب هيخَو نِ هللا ملكي «ليربج سار عفر ْنَم لو ُنوُكَبَف

 ةرعاشألا 0 در هيف نؤكيف ؛قحال مالكلاو «ةقباس ةدارإلاف ؛ طرشلا

 ؛رصبلاو عمسلاك ؛يلزأ همالك ّنإَو «ةدارإب مّلكتي ال هللا نإ :نولوقي نيذلا

 0 :انلق اذإ هللا لامك صقني الو «ثداحلا مالكلا تابثإ هيفف

 :لاقُي نأ معلا «لامك ةفص اذه لب ءءاش ىتم ءءاش فيك «ءاش

 .هسفنب مئاق ىنعم مالكلا امّنإ .«توصو فرحب ملكتي ال

 Ee تاوامنلا : «ةفجر هنم تاوامسلا تذخأ» :هلوق

 ak اًبوصنم نوكيف ؛هب قحلم وأ «ملاس ثنؤم

 1 .لعاف : ةفجرو

 زخات امنإو «يوارلا نم كش :«ةديدش ةدعر .:لاق وأ» :هلوق
 ىتح ؛ءيش لك هفاخي ميظع هناحبس هّنأل ؛ةدعرلا وأ ةفجرلا تاوامسلا

 . حور اهيف سيل يتلا تاوامسلا

 : «اًدجس هلل ر اوقعص ؛تاوامسلا لهأ كلذ عمس اذإف» :هلوق

 . ؟اًدجس اورخيو اوقعصي نأ نكمي فيك :ليق نإف

 0 «دوجسلا لبق نوكي  ملعأ هللاو - a :باوجلاف

 .اودجس اوقافأ

 ايا ىلع بصتلاب : : لو ا :هلوق

 : .اًرْخْؤم نوكي مسا اهنا ىلع عفرلاب ليربجو ؛مدقم ربخ

 ' ؛ ةئيشمب ملكتي ىلاعت هللا نأل ؛ءاش امب :يأ : ؛دارأ امب» :هلوق



 ۳1۹ ©. . .مهيولق نع عزف اذإ ىتحإ : ىلاعت هللا لوق باب

 ؟ليرْبج ا ابر َلاَق ادام

 کھ هربا يللا وهو حلا لاق :نوقي
 ّنَع هللا ُهَرَمَأ ٌتِيَح ُتِيَح ىَلِ يخولاب ليربج يهني  ؛ليربج لاق اَم

0 
 . لجو

 هللا دنع نم لوزنلا ديري هّنأل : «ةكئالملا ىلع ليربج ّرمي مث» :هلوق

 . يحولاب هيلإ يهتني نأ هللا هرمأ ثيح ىلإ

 هنأ كلذ سفت يف قبس :«ريبكلا يلعلا وهو قحلا لاق» :هلوق

 هتداع نم ّنأل ؛قحلا لاق وأ «ةنّيعملا ةيضقلا هذه يف قحلا لاق لمتحي

 امب ةكئالملا ربخي ال ليربج نإف ؛ناك اّيأو «قحلا الإ لوقي الأ هناحبس

 مالسلا هيلع يمس اذهلو ءاّمهبم قحلا لاق :لوقي لب «هيلإ هللا ىحوأ

 .ّرسلاب حوبي ال يذلا وه :نيمألاو «نيمألاب

 هيلع مالكلا مدقت : اريبكلا يلعلا وهوا :هلوق

 وهو .قحلا لاق : يأ :«ليربج لاق ام لثم مهلك نولوقيف» :هلوق

 ريکا ناعلا

 : < لجو زع - هللا هرمأ ثيح ىلإ يحولاب ليربج يهتنيف» :هلوق
 . لسُرلاو ءايبنألا نم هللا هرمأ ثيح ىلإ يحولاب لصي :يأ

 نباو )٦۳/۲۲(« «هریسفت» يف يربطلاو ,(019) مقرب «ةنسلا» يف مصاع يبأ نبا :هاور )١(

 «(44١ص) ؛ديحوتلا» يف ةميزخ نباو ء(0۳۷ /؟) «ريثك نبا ريسفت» يف امك ؛متاح يبأ

 .(۲۹۰ /۵) «هریسفت» يف يوغبلاو «(7١7ص) «تافصلاو ءامسألا» يف يقهيبلاو

 )408/١١(. ؟بيذهتلا بيذهت» . فيعض ءدامح نب ميعن هدانسإ يف ثيدحلاو

 . 075 /1؟) ةبيذهتلا بيرقت» :رظنا . هنعنع دقو «سلدم وهو ملسم نب ديلولاو



 4. .مهبولق نع عزف اذإ ىتحإ» : ىلاعت هللا لوق باب ۰

 :ثيدحلا دئاوف نم *

 ,«ةيجرش : :نامسق يهو «هللا دارأ اذإ» :هلوقل ,ةدارإلا تابثإ - ١

 .ةينوكو

  OT؛قلعتملا ثيح نم 6

E ؛ ةّينوكلا اًمأو تا عقو ءاوس «- لجو زع - هللا هبحي 

 هبحي ال امم وأ هللا هّبحي امم ناك ءاوس «عقي

 ةيعرشلاف ؛دارملا لوصح يأ O : اهناث
 هلوقف .دارملا عوقو اهنم مزليف ؛ةّينوكلا امأ «دارملا عوقو اهنم مزلي ال

 ؛ ةّيعرش ةدارإ هذه [15 :ءاسنلا] 4ْمُكَصِيلَع بوب نأ دي هاو :ىلاعت
 e E ا

 . ةبوتلا وهو

 .هینرک هذه ۳١[ :دوه] «:كَيوْني نأ درب هلا نک نإ» :هلوقو
 .هديري دقف اًردقو اًنوك امأ ءاعرش ءاوغإلا ديري ال هللا نال

 مڪي ني ير نكس مڪر مل ييي هلآ ڈیم :هلوقو
 هنأل .؛ ةّيعرش لصألا يف اهنكل «ةيئوك هذه ۹ :ءاسلا] مت لڪ بوو

 مڪب ها دي :ىلاعت هلوقو ۲٢[. :ءاسنلا] کک :لاق
 ':هلؤوق نأل ؛ةّيعرش هذه ١] : ةرقبلا] تملا مب لَو رسا

iواو ؛عقي رسعلا نإ ذإ ؛ةنرك نوكت نأ نكمب ال نا مك  
 .عقي مل 0 ناك

 نا ءقلاخلا ةمظعب حت اًدامج تناك نإو ثاقولخملا نأ
 4ور يص لل ِءْيَش ني نإو نيف نمو سيال عمّا تولا ل حس 7
 .[55 :ءارسإلا]



 ضف « . . .مهبولق نع عزف اذإ ىتح» :ىلاعت هللا لوق باب

000 

 :نولأسي مهْنأل نولقعيو نومهفيو نومّلكتي ةكئالملا نأ ثابثإ ۳

 ال مِهَّنِإ :لاق نمل اًفالخ .4َّنَحلا# :لاق :نوباجيو 2 ر لاق اًدامظ

 لوقع ال نمم ةعيرشلا انيقلت اننأ اذه مهلوق نم مزليف ا

 . بير الب ةعيرشلا يف حدق اذهو مهل

 .«ءامسب ّرم امّلك» :هلوقل ؛تاوامسلا دّدعت تابثإ - 5

 . ؛اهتكئالم هلأس» :هلوقل ؛ نيصّصخم ةكئالم ءامس لكل نأ -

 «يحولا ةنامأب فورعملا هنإ ثيح مالسلا هيلع ليربج ةليضف - 5

 “«ىسوم يتأي ناك يذلا سومانلا وه اذه» :لفون نب ةقرو لاق اذهلو

 .ٌرسلا بحاص ىنعمب ةيربعلاب سومانلاو

 ثيح ىلإ يحولاب يهتني ثيح «مالسلا هيلع ليربج ةنامأ -۷

 :نولوقي نيذلا ةرفكلا ةضفارلا ىلع ّدر هيف نوكيف ؛- لجو زع - هللا هرمأ

 ناخ :نولوقيو 7 دمحم ىلإ ىحوأف يلع ىلإ يحوي نأ رمأ ليربج نأب

 ناك هّنأل ؛بلاط ىبأ نب ي تنل ةرديخو «ةرديح نع اهدصف نيمألا

 ضقانت اذه يفو س يمأ ينتّمس يذلا انأ :ربيخ ةوزغ يف لوقي

 . ةنايخلا مدع يضتقي ةنامألاب هفصو ّنأل ؛ مهنم

 .«لجو زع» :هلوقل ؛- لجو زع هلل لالجلاو ةّرزعلا تابثإ -

 اعم ةثالث زيزعللو «ةوقلاو ةبلغلا ىنعمب ةَّرعلاو

 .ءوسب دحأ هلاني نأ عنتمم ىنعمب :زيزع -

 / «ريكب نب ىيحي انثدح باب «يحولا ءدب باتك) يراخبلا :هاور ؛:ةشئاع ثيدح نم )0

 . 1 «يحولا هدب باب «ناميإلا باتك) ملسمو »14

 ۱٤٤١/۳(. «درق يذ ةوزغ باب «داهجلا باتك) ملسم :هاور (۲)



 « . . .مهبولق نع عزف اذإ ىتح) :ىلاعت هللا لوق باب ۲

 :لِئاَسم هيف ©
 .ةّيآلا ٌريِسْفَت :ىلوألا

 ْنَم اًصوُصُخ ءكْرْشلا ٍلاطَِإ ىَلَع ٍةْجُحلا َنِم اهي ام : ةيناثلا

 نررغ عفن اهلا :لبق لبق .يِتْلا ةيآلا َيِهَو ءَنْنِحِلاَّصلا ىَلَع َّنّلَعَ
 . ٍبْلَقلا َنِم كسلا ََرَجَش

 اک ر شوي روع

 . رهاق بلاغ ىنعمب :زيزع ۴

 يول ىف تقلا نيالا

 نطل ىف اكس هاد تأ هبانج ماري نلف زيزعلا وهو

 ناتفص هذه ءيشهبلغي مل بالغلا رهاقلا زيزعلا وهو

 ناعم ثالث ٍذئئيح زعلاف هفصو يهةوقب زيزعلا وهو
 ٠ .ةمظع اهقوف سيل يتلا ةمظعلا ىنعمب لالجلاف :«لج» اَمأو

 : لئاسم هيف

 م

 و :ىملاعت هلوق : : يأ :ةيآلا ريسفت :ىلوألا ©

 ش .اهريسفت قبس دقو ءةيآلا €. . . هول

 ةكئالملا نأ كلذو :كرشلا لاطبإ ىلع ةجحلا نم اهيف ام :ةيناثلا ©
 فيكف ؛هللا ميظعت نم نوعّرْفَيِو نوقعصُي ةمظعلاو ةوقلا يف مه نم مهو

 نيك لا ؛ريثكب مهنم لقأ ي يهو هللا نود نم دبعت يتلا مانصألاب

 !؟اهب نأسنإلا



 او (. . .مهيولق نع عزف اذإ ىتح# : ىلاعت هللا لوق باب

 . 4لا لمل رش ىلا ئل : ِهِلوَك ريف : ةثلاثلا صو رد 2و نب و ا 4 ت
 . َكِلُذ ْنَع ْمِهِلاَوُس ُبَبَس :ةعبارلا
 . هاذكَو اذك َلاَق» : ِهِلْوَقب كلذ َدْعَب ْمُهبِحُي َليِرْبِج نأ : ةسماخلا

 . ٌليِرْبِج ُهَسْأَر ُعَقْرَي ْنَم َلَوَأ نا ُرْكِذ :ةسداسلا

 .ُهنوُلَأْسَي مُهّنأل مهلك ِتاَواَمَّسلا لهأل ُلوُقَي هنأ : ةعباسلا

 ؛بلقلا نم كرشلا قورع عطقت يتلا يه ةيآلا هذه َّنِإ :ليق كلذلو
 تاوامسلا فجترت ثيح هناحبس برلا ةمظع فرع اذإ ناسنإلا َّنأل

 هللاب كرشي نأ ناسنإلل نكمي فيكف ؛يحولاب هملكت درجمب اهلهأ قعصيو
 نم ٌةهلآ نوعنصي برعلا لاهج ناك ىتح هديب هعنصي امبر اًقولخم اًئيش
 :راجحأ ةعبرأ ذخأيف يداولاب مهدحأ لزنيو !؟اهلكأ مهدحأ عاج اذإ رمّتلا

 .هل اّهَلِإ هلعجي - اهنسحأ وهو - عبارلاو «ردقلا تحت اهلعجي ةثالث

 قبسو :4ُريَكْلا للعلا وهو نحل أوُلاقظ :هلوق ريسفت :ةثلاثلا © .

 اه رفت

 ؟مكبر لاق اذام :لاؤسلاف :كلذ نع مهلاؤس ببس :ةعبارلا ©

 ال ام مهيف لاق دق نوكي نأ نم اًفوخ مهعزفو هنم مهفوخ ةّدش هببسو
 . بيذعتلا نم هنوقيطي

 ؛اذكو اذك لاق :هلوقب كلذ دعب مهبيجي ليربج نأ :ةسماخلا ©
 .قحلا لاق :لوقي : يأ

 ثيدحل :ليربج هسأر عفري نم لّوأ نأ ركذ :ةسداسلا ©

 .ليربج ةليضف هيفو «ناعمس نب ساونلا

 يفو :هنولأسي مهْنأل مهلك تاوامسلا لهأل لوقي هلأ :ةعباسلا ©



  ۳۲٤.مهبولق نع عزف اذإ ىتحإ :ىلاعت هللا لوق باب . . ©

 ْمُهْلُك ِتاَواَمَّسلا َلْهَأ ْمُعَي َّيْشَعلا َّنَأ : ةنماثلا .

 هللا مالك ِتاَواَمَّسلا ٌفاَجِتْرا : ةعساتلا .

 هرم ثي ىلإ يخّولاب يهني يللا ره لربح نأ : ةرشاعلا

 . نيِطاّيّشلا قاَرِتْسا 0 رشع ةيداحلا

 .اضعب مهضعب بوكر ُةَفِص : ةرشع ةيناثلا

 .ِبُهّشلا ُلاَسْرِإ :ةرشع ةثلاثلا

 :هلوق نم لخؤت :مهلك تاوامسلا لعأ معي ي يشغلا نأ :ةنماثلا ©

 . (اًدحس هلل اوّرخو اوقعص ا لما كلذ عمس اذإف»

 لا م

 هلل اًميظعت هلجأل 1 0001

 ا اا ٠

 e ار نيج لير ريع عدلا لاصيإ ىّلوتي دحأ ال

 ش . يحولا ىلع نيمألا هنأل

 ام نوقرتسي نيذلا : يأ :نيطايشلا قارتسا ركذ :ةرشع ةيداحلا ©
 . نوصقنيو ناهكلا هيف ديزيف «ناهكلا ىلع هنوقليف «تاوامسلا يف عمسي

 نايفس اهفصو :اًضعب مهضعب بوكر ةفص : ةرشع ةيناثلا ©

 .هعباصأ نيب دّدبو هذي فرح نأب هللا همحر

 yT ا ةرشع .ةثلاثلا ©

 .]14 ا مَ مَن مهل سا نم لإ : ىلاعت لاق



 Yo 4. . .مهبولق نع عزف اذإ ىتح# :ىلاعت هللا لوق باب

 وات ءاَهَِقلُي نأ َلْبَق ُباَهّشلا ُهُكِرْدُي راه : ةرشع ةعبارلا

 . هكردُي نأ َلْبَق سنإلا َنِم ِهْيِلَو ِندَأ يف ايق

 .ٍناّيخألا ٌضْعَي ُقْدْصَي نهاكلا ُنْوَك :ةرشع ةسماخلا

 .ةَبْذك قم اَهَعَم بذي ئوك :ةرشع ةسداسلا
 يلا ٍةَمِلَكلا كلب الإ ُهُيِذَك ْقَّدَصُي ْمَل هنأ :ةرشع ةعباسلا

 اهيقلي ةراتو ءاهيقلي نأ لبق باهشلا هكردي ةرات هنآ :ةرشع ةعبارلا ©

 .هكردي نأ لبق سنإلا نم هيلو نذأ يف

 يتأي هنأل :نايحألا ضعب قدصي نهاكلا نوك :ةرشع ةسماخلا ©

 .اًقداص راص ؛ءامّسلا يف ام عقو اذإو هيلع ديزيو ءامّسلا نم عمس امب

 لأسي امدنعو ةملكلا نوقرتسملا عمسي فيك :هباوجو ضارتعا *

 ؟طقف قحلا لاقب نوباجي ليربج ةكئالملا

 ىلإ هللا نم وه لب «ءامسلا لهأ هملعي ال يحولا نإ :باوجلاو

 تسيلف ؛اهب هللا مّلكتي يتلا ةيردقلا رومألا امأ لك يبنلا ىلإ ليربج
 ش وقرتسم اهعمسي مث «ةلصفم ءامسلا لهأ اهملعي امّبر لب . ليربجب ةصاخ

 . عمسلا

 عم بذكي :يأ :ةبذك ةثم اهعم بذكي هنوك :ةرشع ةسداسلا ©

 .قرتسملا نم اهاّقلت يتلا ةملكلا

 لا ف هابل E : (ةبذك ةئم» :هلوقو

 .ديدحّتلا ليبس

 نم تعمس يتلا ةملكلا كلتب الإ قدصي مل هَّنأ :ةرشع ةعباسلا ©



 ©. . .مهبولق نع عزف اذإ ىتحإ» :ىلاعت هللا لوق باب 0

 ٍةَدِجاَوِب َنوُقْلَعَتَي َفْيَك !لطابلل سوُفنلا َلوُبَق :ةرشع ةنماثلا

 !؟ةَكوب َنوُرِبَتعَي َالَو

 ا ا يدا سكرت رة

 .اَهب :نوُلَِْسَيَو ات محي و

 .ةَلَطعُملا ِةّيِرَعْشألل اناج ِتاَفّضلا ُتاَبْنِإ :نورشعلا

 «قدصت اهعمس يتلا ةملكلاف ؛صّرخت وهف ؛هدنع نم هلاق ام امأو : ءامّسلا

 : .سانلا ىلع هب هومي بذک هلك هفيضي يذلاو

 الو ةدحاوب نوقّلعتي فيك لطابلل سوفنلا لوبق :ةرشع ةنماثلا ©
 لهأل لب «سانلا ةماعل ةماع ةفص سيلو «حيحص اذهو : !؟ةغمب نوربتعي

 ةئم امأو «ةدحاو ةرم هقدص لجأ نم نهاكلاب نوقّلعتي مهف ؛هفّسلاو لهجلا

 حلاصلاب ,نورتغي ءاهفّسلا ضعب نأ كش الو ءاهب نوربتعي الف ؛ةبذك

 لزن امل اذهلو «ناميإلاو لقعلا لهأ هب ٌرتغي ال نكلو «دسافملاب رومغملا

 ا امه لف ريْملأَو رْمَكْلا ير كولي :ىلاعت هلوق
 نم. ريثك امهكرت 1١9[. :ةرقبلا] همن ني بڪ آَمُهمْنِإَو سال
 حج ر نأ ةايفألا نيب ناو: اذإ كمي ال لقالاو < ةنزاوملاب اًرابتغا'ةباحسفلا

 راضملا نيب زرّيمُّيو فرعي نييعتلاب عرشلا تأي مل نإو وهف ؛ةدسفملا بناج
 . عفانملاو

 ةملكلا كلت ضعب نم مهضعب ىَّقلتي مهنوك :ةرشع ةعساتلا ©
 جّورت يتلا يه اهّنأل ؛قدصلا يه :ةملكلا :خلإ ...اهنوظفحيو

 ..سانلا نيب تجار ام اًبذك اهلك مهتعاضب تناك ولو « مهتعاضب

 :ةيرعشألا :ةلطعملا ةيرعشألل اًنالخ تافّصلا - :نورشعلا ©

 نولطعي مهنأل ةلطعم اومسو يرعشألا نسحلا يبأ ىلإ نوبستني نيذلا مه
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 دارملاو .هسفن هب هللا فصو ام نولطعيو اهب دارملا ىنعملا نع صوصنلا

 فالخب ءاهعيمج نولطعي الو تافصلا رثكأ نولطعي مهنإف كلذ رثكأ ليطعت
 «مهتّماع ءالؤه ءءامسألاب نونمؤيو تافصلا نوركني ةلزتعملاف ؛ةلزتعملا

 اًرابتعا ةلطعم مهف ؛ةرعاشألا امأو ءءامسألا ىتح نوركني مهتالغف ؛الإو
 «ىصحُت ال ىلاعت هتافصو .اًعبس الإ تافّصلا نم نوتبثي ال مهال ؛ رثكألاب

 :ةّئسلا لهأ دنع مالكلا :الثمف ؛فلّسلا تابثإك سيل عبّسلا هذهل مهتابثإو

 هتاذل مزال مالكلا :اولاق ةرعاشألاو .فرحو توصب هتئيشمب ملكتي هللا نأ

 نع ةرابع عمسُي يذلا اذهو شن ماكترالو «ملعلاو ةايحلا موزلك
 اوتبثي مل مهّنأ رمألا ةقيقحف ؛قولخم وه لب «هللا مالك سيلو هللا مالك

 ؛هللا مالك يف ةلزتعملا نيبو اننيب قرف ال هّلِإ :مهضعب لاق اذهلو «مالكلا

 تابثإ يف مهتجحو «قولخم فحصملا يتفد نيب ام نأ ىلع انعمجأ انّنأل

 َّنأ اومعز :ةيقبلا راكنإ يف مهتهبشو .اهيلع لد لقعلا نأ : عبّسلا تافصلا

 .اهيلع لدي ال لقعلا

 : يلي امب مهيلع درلاو

 ام ءافتنا ىلع لدي ال عبّسلا تافّصلا ىلع لدي لقعلا نوك نأ ١
 لقعلا نأ بهف ؛لولدملا ءافتنا مزلتسي ال نّيعملا ليلدلا ءافتنا نإف ؛اهاوس

 . يعمسلا ليلدلاب اهتبثتف ؛اهيلع لد عمسلا نكل «تافصلا ةيقب ىلع لدي ال

 :ًالثمف ؛عبسلا هذه متبثأ ام ريظنب يلقعلا ليلدلاب ةتباث اهّنأ ۲

 سمشلا لعج هللا نإ ثيح «صيصختلا ليلدب مهدنع هلل ةتباث ةدارإلا

 كلذ نيب زّيمي هنوكو ءاضرأ ضرألاو ًءامس ءامسلاو اًرمق رمقلاو اًسمش
 ءءاوس اهلك ايندلا تناكل ؛ةدارإلا الول ذإ ؛ديري ىلاعتو هناحبس هلأ هانعم

 ىلع ةظحل يضنمت ال ةمحرلا : مهل لوقنف ءاهيلع:ّلد لقعلا أل اهوتبنف
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 اًفْوَح َيْشَعلاو َةَفْجّرلا كلي ّنأب حيرضَتلا :نورشعلاو ةيداحلا

 . لجو ّرَع هللا َنِم

 .اًدَجس هلل َنْوُوِحَي مهنا :نورشعلاو ةيناثلا

 ,ىلع لدت هللا نم ةميظعلا معنلا هذهف ؛هللا نم ةمعن يف مهو الإ قلخلا
 لدي ةاصُعلا نم ماقتنالاو .ةدارإلا ىلع صيصختلا نم لدأ هقلخل هتمحر

 لدي ةرخآلاو ايندلا يف مهتاجرد عقرو نيعئاطلا ةباثإو «مهل هضغب ىلع
 ؛سقف اذه ىلعو «ةدارإلا نم صيصختلا ىلع لدأ مهل هتبحم ىلع

 ىلع تافص عبس الإ نوتبثي ال ةيرعشألا ناك امل هللا همحر فلؤملاف

 ءالإو «قالطإلا ليبس ىلع ةلطعم مهلعج ةنسلا لهأ عم اهتابثإ يف فالخ
 ١ .قالطإلا ليبس ىلع ةلطعم اوسيل مهنأ ةقيقحلاف

 نر ير علا كنت ناب ير :نورشعلاو ةيداحلا ©

 :غلب ثيح ءالعو لج قلاخلا ةمظع ىلع ٌلديف :- لجو زع - هللا نم

 . غلبملا اذه هنم ةكئالملا فوخ

 ءاقتاو هلل اًميظعت : يأ :اًدجس هلل نوّرخي مهّنأ :نورشعلاو ةيناثلا ©

 اهلبق يتلاك - لجو زع - هللا ميظعت ديفتف ؛هنوشخي امل
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 4 ةعافشلا باب

 ص000

 نيكرشملا ّنأل ؛ديحوتلا باتك ىف ةعافشلا هللا همحر فلؤملا ركذ
 مهو .هللا دنع مهل ءاعفش اهّنإ :نولوقي مانصألا نودبعي نيذلا

 .كلذ هبشأ امو ةثاغتسالاو ءاعدلاب اهيف  ىلاعتو هناحبس  هللاب نوكرشي

 لكب ميلع هّنأل ؛هل نوصقتنم مهنكلو هش نومظعم هنأ نوُظي كلذب مهو
 .ءاعفش ىلإ جاتحي الف ؛ةماتلا ةردقلاو قلطملا ماَّنلا مكحلا هلو «ءيش

 مهو ء«هللا ىلإ انوبرقيف هللا دنع انل ءاعفش اونوكيل مهدبعن اننإ :نولوقيو

 ؛كلذك ناك نمو «ناطلس وذو ريدقو ميلع هناحبس وهف ؛كلذ يف نولاض

 .ءاعفش ىلإ جاتحي ال هنإف

 وأ ؛مهملع روصقل امإ ؛ ءاعفش ىلإ نوجاتحي ايندلا يف كولملاو
 أرجتيف ؛مهناطلس روصقل وأ «كلذ يف ءاعفشلا مهدعاسيف ؛مهتردق صقنل

 لماك لجو زع - هللا نكلو «ناذئتسا نودب نوعفشيف «ءاعفشلا مهيلع

 نوكت ال اذهلو «هدنع عفشي نأ دحأل جاتحي الف «ناطلسلاو ةردقلاو ملعلا

 .هتمظعو هناطلس لامكل هنذإب الإ هناحبس هدنع ةعافشلا

 ؛هيف عفش امم ءيش يف  هناحبس - هللا ةنوعم اهب دارُي ال ةعافشلا مث

 یا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش مالك يف يتأيس امك عنتمم اذهف

 :امه «نارمأ اهب دصقُي نكلو

 .40ص) يتأي (۱)



 ىلإ ايمي نأ نواب بذا هب زِذنأو» : لجو رع هللا ُلْوَكَو

 ا 1 نک الك لَو ينفد ني مھل سل ھی

 .عفاشلا ماركإ ١

 .هل عوفشملا عفت - ۲

 5 «نينثا ء ءيشلا لعج اذإ « عفشي عفش نم مسا :ةغل ةعافشلاو

 طشوتلا :اًحالطصاو .۳ :رجفلا] 4 رولو شال : ىلاعت لاق «رتولا دض

 . ةرضم عقد وأ ة ةعفنم بلجب ريغلل

 ٠ م دب ةّنجلا لهأل ةي يبنلا ةعافش : ةعفنملا بلج لاثم

 ال نأ رانلا قحتسا نمل هلو يبنلا ةعافش :ةّرضملا عفد لاثم

 00 ْ .اهلخدي
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 :تايآ ةدع بابلا اذه يف هللا تر فلؤملا ركذو

 مالعإلا وه :راذنإلا :4وي ٌرِذنأَرل :ىلاعت هلوق :ىلوألا ةيآلا ©
eباطخلاو «راذنإب سيلف ؛ربخلا درجم اّمأ «فيوختلل  

 أ تو :ىلاعت لاق امك ؛نآرقلل دوعي ¢ يف ا

 :ىلاعت لاقو «[7 :ىروشلا] 4اَكْوَح ْنَمَك ئَرّقل ا رد اًيبَرع اتار كا

 | .[؟ :١ فارعألا] 4 تنزع ٰیّرکَو وپ ذلل

 ءوس نم مهل عقي امم نوفاخي :يأ : أرسم نأ َنوُهاَحَي# :هلوقو

 '.ه١ ةيآلا :ماعنألا ةروس )١(

 ` .(۴۳۳ص) يتاي ا(



 اف ةعافشلا باب

aت ر ير چ ےس يع  
 . 4 اعيِج ُهَعفَّشلا هَل لقط : ُهَلْوَقَو

 مضلا ىنعم انه نَمُض دقو «عمجلا :رشحلاو .رشحلا كلذ يف باذعلا
 . هللا ىلإ اوهتني ىتح نوعمجي : يأ ؛نورشحي ىنعمف ؛ءاهتنالاو

 رصان :يأ ؛«يلوإ :4ُعيفَم ال كو هنود ن رل ییا :هلوق
 . مهرضني

 هذه يفف .دهاشلا لحم اذهو «مهل طّسوتي عفاش : يأ ؛4ُعْيفَس الو#

 ةتباث اهنأ :اهموهفمو «هنذإ نود نم يأ «هللا نود نم ةعافشلا ىفن ةيآلا

 ةزئاج هنذإبو «ةليحتسم هنود نم ةعافشلا ؛دوصقملا وه اذهو «هنذإب

 اًبيرق ناك نمل نكميف «مهنذإ ريغبو مهنذإب ةزئاجف ؛كولملا دنع امأ . ةنكممو

 مهل نأ يزود ني :هلوق ديفيو .نذأتسي نأ نودب عفشي نأ ناطلسلا نم

 ٠١[. :ةدئاملا] 4ٌةّلوُسَرَو هكا ملو اإ # : ىلاعت لاق امك ؛اًعيفشو اّيلو هنذإب

 اهنم ءىش دجوي ال ءاهلك ةعافشلا هدحو هلل : ىنعملاو .ءرصحلل ربخلا

 كانه نأ «اًعيَِج :هلوق يف ةيآلا تدافأف ؛هتدارإو هللا نذإ نع جراخ

 . ةعافشلل اًعاونأ

 :امه «نييسيئر نيمسق ىلإ ةعافشلا هللا مهمحر ملعلا لهأ مّسق دقو

 :عاونأ يهو هلك لوسرلاب ةّصاخلا ةعافشلا : لوألا مسقلا

 يذلا دومحملا ماقملا نم يهو «ىمظعلا ةعافشلا :لوألا عونلا

 نم ميظعلا فقوملا كلذ يف ةمايقلا موي مهقحلي سانلا َّنِإف ؛هللا هدعو

 انل عفشي نم اوبلطا : ضعبل مهضعب لوقيف «هنوقيطي ال ام بركلاو ّمغلا

 هللا هزّيم يتلا هفاصوأ نم نوركذيف ءرشبلا يبأ مدآ ىلإ نوبهذيف «هللا دنع

 )١( ةيآلا :رمزلا ةروس 44.



rrةعافشلا باب 1  

 ان لك ءامسأ همّلعو «هتكئالم هل دجسأو هديب هقلخ هللا نأ :اهب

 امْنأل رذتعيف !؟هيف نحن ام ىلإ ىرت الآ ءكّبر ذنع انل عقشا :نولوقيف
 1 ءيش هدنع ناك اذإ عفاشلا نأ مولعمو «ةرجشلا نم هلكأب هللا ىصع

 هيلع مدآ نأ عم كلذ نم هلجخل عفشي ال هّنإف ؛هيلإ عوفشملا دنع هتمارك
 5 ر مدا یصعو» :ىلاعت لاق «هادهو هابتجاو هيلع هللا بات دق ا

 هللا 'نم هئايح ةوقل نكل ء«[۱۲۲ :هط] «َْدَحَو هع باف مير هجا 2 9

 : ٠ .رذتعا

 لوأ هنأب اهب زاتما يتلا هفاصوأ نم نوركذيو «حؤن ىلإ نوبهذي مث

 نيح ملعإ هب هل سيل ام هللا لأس هّنأب رذتعيف «ضزألا ىلإ هللا هلسرأ لوسر

 4ل مك َتَلَو قحا َكَدْعَو اإ لَهَا ني تأ نإ یر :لاق
 نم .نوركذيف «مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ ىلإ نوبهذي مث . ٤٥[. :دوه]

 مث .هدارم بسح قح اهنكل تابذك ثالث بذك هنأب رذتعي مث «هتافص

 هنكل «عفشي نأ يضتقي ام هفاصوأ نم نوركذيف اإ ىسوم ىلإ نوبهذي

 هئاغتسا نيح يطبقلا سفن يهو ءاهلتقب رمؤي مل سفن لتقب رذتعي
 ىسيع ىلإ نوبهذي مث .هيلع ىضقف هلتقف يطبقلا ىسوم زكوف يليئارسإلا
 رذتعي الف ؛ عفشي نأ يضتقي ام هفاصوأ نم نوركذيف «مالسلاو ةالصلا هيلع

 .«دمحم ىلإ اوبهذا :لوقيف ءاّماقم ىلعأ وه نم ىلإ ليحي نكل «ءيشب
 نأ نرد هب دمحم ىلإ مهليحيف ءرّخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل َرِفَغ دبع

 هللا ىلإ عفشيف ءاي اًدمحم نوتأيف «”ةعافشلا نيبو هنيب لوحي اًرذع ركذي

 : .فقوملا لهأ حيريل

 نم ةيرف) باب ءريسفتلا باتك) يراخبلا :هاور ءةريره يبأ ثيدح نم ةعافشلا ثيدح 641١

 2 ىندأ باب «ناميإلا باتك) ملسمو ۲٠١(« /۳ روکش اتبع ناک هنإ حون عم انلمح

 184/1١(. «ةلزتم ةنجلا
 أ



 Yr ةعافشلا باب

 اوربع اذإ مهنأل ؛اهولخدي نأ ةنجلا لهأ يف هتعافش : يناثلا

 عفشيف «مهل عفشي نم نوبلطيف «ةقلغم اهودجو اهيلإ اولصوو طارصلا
 هلوق كلذ ىلإ ريشيو ءاهلهأل ةنجلا باوبأ حتف يف هللا ىلإ ةا يبنلا
 :لاقف ؛[7“ :رمزلا] «اَهُّبوبأ تحفو اَهوُداَج اإ ىح :ىلاعت

 نم لصح ام لصحو :يأ «فوذحم ءيش كانهف ؛4«تَحِيْفَو

 امواج اإ هروح :اهيف لاقف ؛رانلا اَمأ ارنا تحتفو «ةعافشلا

 .ةيآلا ۷١[ :رمزلا] 4. . . اهْيَوَبَأ تحف

 اتادم نع فلخُي نأ بلاط يل هع يف عافش : ثلاثلا

 «[18 :رثدملا] 4َنيِمِنَشلَأ ٌةَعَمَّس مهم اق :ىلاعت هلوق نم ةانثتسم ه
EOE 6 eرت مل یو نحل  

 «هنع عافدو هك يبنلل ةرصن نم بلاط يبأل ناك امل كلذو «[۱۰۹ :هط]

 يف - هللاب ذايعلاو - راص ىتح هنع ففخ نكل «رانلا نم جرخي مل وهو
 ةعافشلا هذهو ‹هغامد امهنم يلغي اهنم نالعن هيلعو «ران نم حاضحض

 كلذ عمو لَك يبنلا الإ اًدبأ رفاك يف عفشي دحأ ال هَكَي لوسرلاب ةصاخ

 . طقف فيفخت يه امنإو «ةلماك ةعافشلا لبقت مل

 :عاونأ يهو .نينمؤملا عيمجلو ةي هل ةماعلا ةعافشلا : يناثلا مسقلا

 دق هذهو ءاهلخدي ال نأ رانلا قحتسا نميف ةعافشلا :لوألا عونلا

 /77/؟85) «تالوطملا» يف يناربطلا :هاور «روصلا ثيدح يف ةعافشلا هذهب حيرصتلا درو »220

 )“7( ؛عماجلا» يف ريرج نباو T1)» مقر

 مهريغو رذنملا نباو ىلعي يبأ ىلإ هبسنو ء(۳۳۹ )٥/ ؛روثنملا ردلا» يف يطويسلا هدروأو

 لوأ انأ» :سنأ ثيدح نم «ملسم حيحص# يفو )١57/17( ؛هريسفت» يف ريثك نبا هفعضو

 ,(195 مقر) «ةنجلا يف عيفش

 يبأ ةصق باب «لئاضفلا باتك) يراخبلا :هاور «بلطملا دبع نب سابعلا ثيدح نم (۲)

 ١94/١(. بلاط يبأل ب يبنلا ةعافش باب ءناميإلا باتك) ملسمو 1١(« /” «بلاط



r4ةعافشلا باب  

 هتزانج ىلع موقيف تومي ملسم نم ام» يب لوسرلا لوقب اهل لدتسي

 هذه َّنِإف ؛ "هيف هللا مهعفش لإ ؛اًئيش هللاب نوكرشي ال الجر نوعبرأ
 ! . كلذ يف هللا مهعقشيف «رانلا لخدي نأ لبق ةعافش

 ترتاوت دقو ءاهنم جرخي نأ رانلا لخد نميف ةعافشلا : يناثلا عونلا
 ادع ام ةلملا لهأ اهيلع قفّئاو «ةباحصلا اهيلع تعمجأو ثيداحألا اهب
 لهأ يف ةعافشلا نوركني مهّلإف ؛جراوخلاو ةلزتعملا :امهو «نيتفث نيتفئاط
 قحتسا نمو ءرانلا يف دّلخم ةريبكلا لعاف َّنأ نوري مهّنأل اًملطم يصاعملا

 يف عفشي هريغ وأ هيب يبنلا نأ نوركني مهف «ةعافشلا هيف عفنت الف ؛دولخلا

 نکل ءاهنم اوجرخي نأ اهولخد اذإ وأ «رانلا اولخدي ال نأ رئابكلا لهأ
 ٍ . عامجإلاو صنلاب لطاب اذه مهلوق

 نم ذخؤت هذهو «نينمؤملا تاجرد عفر يف ةعافشلا :ثلاثلا عونلا

 يبأل رفغا مهللا» * ةنجلستت يبا يف كك لاق امك ضعبل مهضعب نينمؤملا ءاعد

 هيف هل رونو «هربق يف هل حسفأو نيو SE عفراو .ةملس

 ملسم نم اما : للك لاق امك ؛ةعافش ءاعدلاو .«“ "«هبقع يف هفلخاو

 الإ ؛اًئيش هللاب نوكرشُي ال الجر نوعبرأ 50 «تومي

60 

 e فيكف ؛هناحبس هنذإب الإ نوكت ال ةعافشلا نإ :ليق نإف

 ؟هبر نم نذأتسي مل وه و ةعافش هيخأل ناسنإلا

 /۲ وعزا هيلع نلتع نم باب «زئانجلا باتك) ملسم :هاور ا نبا ثيدح نم 00
06 ), 

 Ot) / يلا ضامغإ يف باب ءزئانجلا باتك) ملسم :هاآور ءةملس مأ ثيدح نم 000



 ro ةعافشلا باب

 ی

 . ”4وندِإِب الإ دنع حسي ىلا اذ نم## :ُهّلْوَقَو
2 

 ناو تملا خال ناسنإلا وعدي نأب َرَمَأ هللا َّنإ :باوجلاو

 .ةدايزو نذِإ ءاعدلاب

 يهف ؛مهيدوبعم نم مانصألا داّبع اهتظي يتلا ةموهوملا ةعافشلا امأو

 ءاعفشلا نم هاضترا نم الإ ةعافشلاب دحأل نذأي ال هللا َّنأل ةلطاب ةعافش

 مهل جوفتملاو
 امك ةددعتم ةعافشلا نأ ديفت امي ٌةَسَمَّلَأ لإ :هلوق اذ
0 

 ماهفتسا مسا :«نم# :(ىرأا اد نت :ىلاعت هلوق :ةثلاثلا ةيآلا ©

 اذ لعجت له : «اذ# .هنذإب الإ هللا دنع دحأ عفشي ال :يأ ؛يفنلا ىنعمب

 اًمسا نوكت نأ حصت ال وأ .«ةيفلألا» يف كلام نبا لاق امك ًالوصوم اًمسا

 نإو «برقألا وه يناثلا ؟(يذلا» لوصوملا مسالا دوجول انه ًالوصوم
 .اهل اًديكوت €يذلا# نوكت نأ زوجي :لاق نيبرعملا ضعب ناك

 «ديكوتلل ةدئاز وأ 24 نم# عم ةبكرم امإ انه هاذ نأ حيحصلاو

 .هللا نذإب الإ هللا دنع عفشي دحأ ال هّنِإ : ىنعملاف ؛بارعإلا ناك اّيأو

 ىنعم اًنمضم نوكي هّنِإف ؛ماهفتسالا قايس يف ءاج اذإ يفنلا نأ قبسو

 .هب تأف هللا نذإ ريغب عفشي دحأ ناك اذإ يأ «يدحتلا

 عفشي الف ؛ولعلا يف هناحبس وهو «ناكم فرظ :4ٌمَدنِع# :هلوق

 )١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس ٠٠١.

 ) )۲.(۳۳۱ص) قبس
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 ا الإ ایک میامتع یت ال توعتلا ىف كَم ني كيال :ةل

 نذإلاو «ينوكلا هنذإب الإ ؛نيبّرقملا ةكئالملاك ؛اًبّرقم ناك ولو هدنع دحأ

 :اضرلا دعب الإ نوكي ال :

 لج ةئاطلس لامكل اهيف هللا نذإ ةغافشلل طرتشي هنأ :ةيآلا تدافأو ش

 ناك ولو هدنع مّلكتي دحأ ال هّنإف ؛كلملا ناطلس لمك املك هّنإف ءالعو

 ًاليلدو.هل ًةناهإ ريبكلا سلجم يف طغللا ربتعي:كلذلو «هنذإ دعب لإ ريخب
 6 لوسرلا عم ةباحصلا ناك ءهدنع نم سوفن يف اًريبك سيل هنآ ىلع

 ؛مالكلا حتف اذإ اإ مالكلا مدعو راقولا نم ريطلا مهسوؤر ىلع امنأك ا

 ٤ .نوملكتي مُهّنإف

 «ريثكتلل ةيربخ :مك 4ِكَت ني رو :ىلاعت هلوق :ةعبارلا ةيآلا ©
 مهتعافش ينغت ال كلذ عمو «ءامسلا يف نيذلا ةكئالملا رثكأ ام :ىنعملاو

 = .هاضرو هللا نذإ دعب الإ اًئيش

 ةعافشنلف : حسبو اس نمل هلأ ذاب ن رتب نع الل :هلوق

 :امه «ناطرش

 ١ سا َّندَأَي نأ :هلوقل ؛هللا نم نذإلا . :

 لاق امكو :(4ّيْربَو# :هلوقل ؛هل عوفشملاو عفاشلا نع هاضر - ۲
 هنذإ نم دب الف ؛[۲۸ :ءايبنألا] 4 ىضرأ نمل الإ ت روع الو# : ىلاعت

 تنعى و ينال هل ىفنملاو عفاشلا نع هاضرو ىلاعت
 1 . كلذ قبس دقو

 يف رلاعت لاق «ىزعلاو تاللا ةيهولأ نالطب نايب قايس ةيآلا هذهو

 كك ةيآلا :مجنلا ة ةروس 00

 1 .(٣٣٣ص) (0)



 «فربكلا دير تل ْنِم أر دل :هيف لَ يبنلل لصح امو جارعملا ركذ دعب
 !؟هناحبس هب فيكف «لجو زع هيلع ةلادلا تامالعلا :يأ [18 :مجنلا]

 .مظعأو ربكأ وهف

 :مجنلا] (ئرألا َدَتِدلا ةو © ملو تدا ميما :لاق مث
 :لاق ةمظعلا هذه هللا ركذ نأ دعبف ؛ريقحتلل ماهفتسا اذهو 4 ٠١[

 مث «ريقحتلا يف ةياغ اذهو ؟اهتمظع ام ىزعلاو تاللا هذه نع ينوربخأ

 انآ لإ نه نإ © تی دمتم اإ ت © ّقْألا ہو گلا کلا :لاق
 ىَوَهَت امو َّنَطلأ الإ يمسي نإ ْنطْلُس ني اهي ها لا ام رڈوابامو تأ اوسی
 ةرخآلا هله 99 ىت ام نشل مآ ىدا مَ ني مُهَهاج ڌفلو نشنال

 ۲١[. ۲۱ : مجنلا] ةيآلا 4. . .ِكلَت ني گر © كوألاَو

 مهتعافش ينغت ال ولعلا يف تاوامسلا يف يهو ةكئالملا تناك اذإف

 !؟ضرألا يف يهو ىزعلاو تاللاب فيكف ؛هاضرو ىلاعت هنذإ دعب الإ

 يف نوكت ةكئالملا نأ عم «4ِتْوْمَسلَأ ىف كَم نس رو :لاق اذهلو
 «ىلعلا تاوامسلا يف يتلا ةكئالملا دارأ نكلو «ضرألا يفو تاوامسلا
 ينغت ال شرعلا ةلمح نوبّرقملا ةكئالملا ىتحف ؛- هناحبس - هللا دنع ىهو

 . ىضريو ءاشي نمل هللا نذأي نأ دعب نم آلإ مهتعافش
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 انف اذ دك

 :هلوق يف رمألا :4اوُهَدَأ لفل :ىلاعت هلوق :ةسماخلا ةيآلا ©

 :امه «نيينعم لمتحي «ًأوعدا# :هلوقو ءزيجعتلاو يدحتلل «أوْعْدأ»

 .ا37 ةيآلا :أبس ةروس )١(



 :ةعافشلا باب ۸

 لاسم ءاعد مهوعدا

 نإ# لاعب لاق امك و ا او وعرق

 ن قلا نيو ئل ئاتسا ام هاا 0 ال روع
 ١4[. :رطاف] ريَ لَم ك الو كرش

 سانلا ضعب بهذي ةميظعلا تايآلا هذه عمو « «نوؤربتي :نورفكي

 مل روضح ءاعد مهوعد ول كلذكو هللا ريغب دجنتسيو هللاب كرش

 . مهروضحب اوعفتنا ام اورضح ولو ءاورضحي

 «لمنلا راغص يهو :رذلا ةدحاو : وَرَ ٌلاَقْعِ نوڪ ا :هلوق

 4 .ةلقلا يف لثملا اهب برضيو

 دوصقملاو «هنوكلمي ال ةّبذلا نود ام كلذكو ,4ِهَّرَد لاقي :هلوق
 موهفم الف ؛ةرثك وأ لق ءيشلاب ةغلابملا دص اذإو «ةغلابملا ةّرذلا ركذب
 ن هر وبس مه رفع نإ :ىلاعت هلوق ًالثمف ؛ماعلا مكحلا دارملاف ؛هل
 .رافغتسالا يف تغلاب امهم :يأ ؛[۸+ :ةبوتلا] ا ده َرْفْمَي

 ناسشنإلا كلم دال : ناول اعلم تيقأ ثلا ذآ اذهل لع دري الو
 . هللا كلمك سيلو «لئازو دّدجتمو لماش ريغو رصاق

 نم نوعدت نيذلا ءالؤهل ام :يأ : لرش نم اَمهيف مه ايو :هلوق
 .هللا نود

 0 تاوامنسلا ييف : يأ ؛4انهن)

 .ةكراشم الو اًدارفنا هنوكلمي ال يأ «ةكراشم : يأ ؛4ِدَرِش ني»
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“eeneannnnoenonanocasnnenenenenecesenenovevavavarecacancbevevevanesatevoraseneancsenarvoranas 

 ءاظفل ةدئازلا 4نم# هيلع تلخد رّخؤم أدتبم : لرش ني» :هلوقو
 .ىنعملا يف ةدايز يهف ؛نآرقلا يف ةيظفل ةدايز لكو .ىنعم ديكوتلل اهنكل

 .ريثك الو ليلق ال كرش كانه سيل هّنأو «يفنلا يف ةغلابملل 4نمإ» تتأو

 هللا ىلإ دوعي وَ اًمو# يف ريمضلا : رهط ني منم امو» :هلوق

 د هدو ناو «ىلاعت

 ؛نيعُم ىنعمب رخؤم أدتبم : 4 ٍريهظ» و «دئاز رج فرح :«نم# و .ريهظ
 ال نشل اذه لني أَي نأ قع جلا شالا تعما نل لُق# :ىلاعت لاق امك

 ءائيعم :يأ ؛[۸۸ :ءارسإلا] 4اًريهظ ٍضَعِل مصعب تاك ؤو هيثم نوای

 :يأ .نيعم :يأ ؛[٤ :ميرحتلا] 4 ٌريهظ كيك دب یا9 :ىلاعت لاقو

 قّلعتي ام لك مانصألا هذه نع يفتني كلّذبو «هلاعفأ يف هنيعي نيعم هلل سل

 الو ةكراشملا الو دارفنالا ليبس ىلع اًئيش كلمت ال يهف ؛نودباعلا هب

 امبرف ؛كيلع ةّئم هل نوكي كل كيرش ريغ ناك نإو كنيعي نم نأل ؛ةناعإلا

 .ديرُي ام هئاطعإ يف هيباحت

 هللا اهلطبأ دقو «ةعافشلا الإ قبي مل ؛ ةثالثلا ومالا هذه تفتنا اذإف

 عفنت الف ؛[۲۳ :أبس] م تأ نمل الإ ةدنع ٌهََقَسأ عفن اوا :هلوقب

 لك تعطقناف ءاهل هللا نذأي ال مانصألا هذه َّنأل ؛ءالؤهل ةعافشلا هللا دنع

 ةدابع نالطب ىلع ةلادلا تايآلا ربكأ نم اذهو «نيكرشملل بابسألاو لئاسولا

 الو ٌةدعاسم الو ٌةكراشم الو ًالالقتسا ال اهيدباع عفنت ال اهّنأل ؛مانصألا

 نأ نود نم وځي نِي ُلَصَأ ْنَمَو# :ىلاعت لاق «ةلطاب اهتدابع نوكتف ؛ةعافش
 وعدملا ناك ولو ىتح ء[١ :فاقحألا] 4ِةَمَدَِْلا روب لإ مل بيبي ل نم

 َموياَعُد نع مهو :ىلاعت لاق مث «٤ام» :لقي ملو ««نم# :هلوقل ؛ًالقاع

 لكو «[1 :فاقحألا] 4َنرفَك َمَِداَب أ دع حل أوك شالا رشح ادولف



 E اَم لك هاوس اّمَع هللا ىّفَت :ٍساَبَعلا وآلاف

 انزع رکی زا ني طن وأ كلم هِريَِل َنوُكَي ْنَأ یمن « َنوُكِرُْملا

 هللاب الإ هتاقلعت عيمج عطق ناسنإلا ىلع بجي هنأ ىلع لدت تايآلا هذه
 'ةقيقح هلل اًدبع نوكي ىتح ؛اًميظعتو ةبحمؤ ةناعتساو ًءاجرو اًفوخو ٌةدابع

 قولخم هّنأل ؛ هللا يفو هلل هتاداعمو هّوالوو هضغبو هبحو هتدارإو هاوه نوكي

 هل ان کاو اع اب تفلح اما ٌرُسسَحَمْأ#ل :ىلاعت لاق ءطقف ةدابعلل

 مكانقلخ ول ذإ «مكاهنن الو مكرمأن ال :يأ ١1١5[« :نونمؤملا] دوم
 يش كانه نكلو «ثبعلا نيع كلذ ناكل ؛حاكنلاو برشلاو لكألل طقف
 .ايندلا هذه يف هناحبس هللا ةدابع وهو «كلذ ءارو

 ؛نوطجرت ال انيلإ مكنأ متبسحاو ”: : يأ : نوع ال اسل :هلوقو

 : . لظاب نابّسُح وهف ؛مكَئاَبْسُح وه اذه ناك اذإ مكيزاجنف

 اك نيا ل ېقت مالسإلا خيش وه : اسلا وبأ لاق» :هلوق

 ؛ جوزتي ملو «كلذب ىنكُي هللا همحر ةيميت نب مالسلا دبع نب ميلحلا دبع
 ةنس'تام «ةنسلا يف اًدهاز سيلو ءداهجلاو ملعلاب ًالوغشم ناك هنأل
 .رهشأ ٠١ و ةنسالال هلو ه۸

 لاقي نو ركض هلوق يف هللا ريغل : :يأ :«كلم هريغل» :هلوق

 .«ِضّرألا ىف الو ِتونمسلا ف زر

  ؛كرش نم امهيف مهل امو» :هلوق يف : «هنم طسق وآ» :هلوق

 ريو ني رم مهتم مل ايو :ىلاعت هلوق يف «هلل انوع نوكي وأ» :هلوق
 ! . ءانثتسا نودب
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 ا

 اَمَك ؛ُبَولا ُهَل َنِذَأ ْنَمِل الإ ُعَقنَت ال انآ نیب ٠ ءُةَعاَفْشلا الإ قي ْمَلَو
 . 274 ىّسترأ نمل الإ ومتني الو : لا

 ؛ةماَِقلا موي ُةَيِفَْنُم يِه َنوُكِرْشُملا اَهُّْظَي يَا ٌةَعاَفّشلا ٍهِذه
 هل نذأ يم الإ عفتت ال اا نكن ف :«ةعافشلا الإ قبي ملو» :هلوق

 اد س :لاقو 24 ئضترا نمل نمل | لإ س وعش د الو ا لاق امك پرا

 هذه ىضري ال هنأ مولعمو Yo0]» :ةرقبلا] 4ند کک هد مهني یا

 .ةيفتنم اهتعافش نوكتف ٍئنيحو . ةلطاب اهنأل مانصألا

 امأ «مانصألا ةدابع يف ناك قباسلا يف نيكرشملا كرش نأ ملعاو
 مهءامعز نوسدقي ءالؤه َّنِإف ؛ةيصعملا يف قولخملا ةعاط يف وهف ءنآلا

 نم اوجرخ «مكلثم رشب مهّنِإ :مهل لاقيف هب اورقأ نإ هللا سيدقت نم رثكأ
 «ضرألا يف الو تاوامسلا يف كرش مهل سيلو «ضيحلاو لوبلا جرخم

 نإ ىتح !؟مهب نوقلعتت فيكف ؛اذإ ؛هللا دنع مكل ةعافشلا نوكلمي الو

 بجاولاو .نيملاعلا برل دجسي امك هل دجسي وأ هسيئرل عكري مهنم دحاولا

 تسيلو «هللا ةعاط نم مهتعاطو ءمهتعاط رومألا ةالو وحن انيلع

 .رفكو ةيلهاج هذهف ؛هللا ةدابعك مهتدابع اّمأ «ًالالقتسا

 اهافن امك «ةمايقلا موي ةيفتنم يه نوكرشملا اهنظي يتلا ةعافشلا هذهف

 :لاق لب ءمهمانصأ مهعفنت نأ ىفن ىلاعتو هناحبس  هللاف ؛نآرقلا

 9 تودرو اهل رسا هج بصح وش ند نم ودمت امو مڪو

 رر ہر ر
 ]4^ : ءايبنألا] «نوُدِِدَح اف ڪو اھ دودرو ًّ ةا ءالؤله حراك و

 يف يه لب !؟ةعفاش نوكت فيكف ؛ ؛اهل عفشي الو اهسفن عفنت ال مانصألا ىتح

 . اهودباعو راثلا

 )١( ةيآلا :ءايبنألا ةروس 78.
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 ُهَدَمْحَيَو بر دي يتأي هنأ : لِ يلا رَبْخَأَو ءُنآْرَقلا اَهاَمَت امك

 ْغَمْسُي ُلْقَو ءَكَسْأَر َْفْرا :هَل لاقي مث لَو ةعاَقشلاب أدبي ال -

 . مشت ْعَفْشاو طْغعَت لسو

 ؟َكِتَعاَفَشِب سائلا ُدَعْسَأ ْنَم : اي ُهَل ةَرْيَرْه وُبَأ لاَ

 ؟ ربخأ امكو :يأ :؛هبرل دجسيف يتأي هّنأ لي يبنلا ربخأو» :هلوق

 مظعأ وهؤ هلك لوسرلا ناك اذإف «ةيفانئتسا نوكت نأ زوجيو «ةفطاع واولاف

 ؛هدوجس .لوطيو «لبق نم اهمّلْعَي نكي مل هيلع هللا اهحتفي ةميظع دماحمب
 ؟اهباحصأل عفشت نأ نكمي له ؛مانصألا هذهب فيكف

 .دوجسلا نم یار «كسأر عفرا» :هلوق

 الا باوج :«عمسيا و هللا وه عماسلا ع لقو» :هلوق

 .مورجم

 وزعم :طعتو «هاّيإ طعت كل ادب ام لس : يأ و :هلوق

 + لتسل اباوج ةلعلا فرح فذحب

 نأ قئالخلا يف هب يبنلا عفشي ٍذئنيحو ينبئ عقشاو» :هلوق

 : . مهنيب ىَّضُقُي

 اذه :«؟كتعافشب سانلا دعسأ نم : ةي 3 وبأ لاقو» :هلوق

 ال نأ نظأ تنك دقل» : ب يبنلا هل لاقف ؛ِلَك يبنلل ةريره يبأ نم لاؤسلا

 ليلد اذه يفو ا ع ب یا امل ةنع كريخ اھ یا
SR RS 

 .(۳۲ص) قبس ()
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N 

 . "يبق نِم اصلاخ هللا الإ لإ ال :َلاَق ْنَم» : لا

 نوكرشملاف ؛هيلعو :«هبلق نم اًصلاخ هللا الإ هلإ ال : لاق نم» :هلوق
 مت : ىلاعت لاق هللا الإ هْلِإ ال :نولوقي ال مهّنأل ةعافشلا نم ّظح مهل سيل

 ياكي ايم أرَ ان ورشی © ةدرؤكتني همك الإ لإ ال محل لج اد اگ
 ايو اهلإ هللا َلَمجَأل : مهنع ةياكح ىلاعت لاقو ء[١۳ : تافاصلا] 4 نوبت

 : ىلاعت لاق «باجعلا وه مهعينص نأ ةقيقحلاو ١[. : ٌص] باع ءَ ادم لإ

 ُبَجعَف ْبَجْحَت نو :ىلاعت لاقو ١7[« :تافاصلا] 4ِنوُرَكََيَو تبع لک
 .[ : دعرلا] 4ِقيِدَج نا یک اول ايرث اك ادو مَ

 هل ظح ال هّنإف ؛اًنافن اهلاق نم كلذب جرخ «هبلق نم اًصلاخ» :هلوقو

 اًدمحم َّنأ دهشأ :لوقيو «هللا الإ هلإ ال :لوقي قفانملا َّنإف «ةعافشلا يف

 «مهبذک ىلع هتداهشب هذه مهتداهش َلَباَق - لجو زع - هللا نکل هللا لوسر

 «َنوْذَكل َنيِقْفَمْلا نإ دم هاو ُمُلوُسَر َكَنِإ ملعب لول :ىلاعت لاق
 مهف ؛هللا لوسرل كّنِإ :مهلوق يف «مهتداهش يف :يأ ؛[١ :نوقفانملا]

 كلذب اودهش ول مهئأل ؛هللا الإ هلإ ال :مهلوق يفو مهتداهش يف نوبذاك

 .رفكلا اونطبأ الو اوقفان ام اًقح

 الو ءاير اهبوشي الف ؛بوش لك نم اًملاس :يأ :«اًصلاخ» :هلوق

 . نيقي ةداهش يه لب « ةعمس

 نم ىنعم سيل وهو «بلقلا ىلع رادملا نل :«هبلق نم» :هلوق

 ىق ال اإل :ىلاعت هللا لاق «سانلا رودص يف ةغضم وه لب «يناعملا
 ا كَ 5

 يف ار رافال :ىلاعت لاقو «روذصلا يف ىتلآ بوف ىمعت نكلو وصال
 يف ْنإو الأ» : ب لاقو ء[١٤ :جحلا] بب َنْولِْمَي ٌبوُلُق محل وكت ضرألأ

 .(67 ١/ «ثيدحلا ىلع صرحلا باب «ملعلا باتك) يراخبلا : هاور ؛ةريره يبأ ثيدح نم )0



 ةعافشلا باب 1 نا

 نمل نوک الو للا ٍنْدِإب صالخإلا ٍلهأل ُةَعاَفَشلا كلَ

 . هّللاب ُكَرْشَأ

 زد ل علل قلك وف كفو كر اا فويع

 000 ؛ َعَفْشَي ن ذأ وأ ع ام ساو فأي .صااخإلا

 نم لوق لطبي اذهبو . لك دسجلا حلص تحلص اذإ ؛ةغضم دسجلا
 «لقعلاو مهفلا يف اًريثأت غامدلل نأ ركنُي الو ءغامدلا يف لقعلا َّنِإ :لاق

 هلو «بلقلا يف لقعلا» :دمحأ مامإلا لاق اذهلو «بلقلا يف لقعلا نكل

 نأ دب الف ؛هبلق نم اًصلاخ صالخإلا ةملك لاق نمو .«غامدلا يف لاصتا

 .هيهن عديو هللا رمأب موقيف ؟هيلإ ةلصوملا قرطلا كؤلسب دوبعملا اذه بلطي

 هللا لاق هللاب كرشأ نم ّنأل :«صالخإلا لمأل دعا ةماعلا كلتن» :هلوق

 .[44 :رّكّذملا] 4َس ٌةَمَنَح رمت ات : هيف

 رنا لو يدل رع هناحبس - هللا E :هلوق

 : يأ ؛هتقيقحو : : (عفشي نأ هل نذأ نم ءاعد ةطساوب مهل رفغيف ؛صالخإلا

 رفغي نأ دارا لجو زع - هللا نأ :اهنم ةدئافلا يآ ءةعافشلا رمأ ةقيقح

 . ةعافشلا هذه ةطساوب نكلو «هل عوفشملل

 ماقملا لاتيو ةيركيلا, هلوقب اهنّيب ةطساولا هذه نم ةمكحلاو

 اذه لضف نايب.دارأ هنكلو ةعافش الب مهل رفغل هللا ءاش ولو ؛«دومحملا

 وهف ؛هتعافش هللا لبق نم َّنأ مولعملا نمو «سانلا مامأ هماركإو عفاشلا

 :نيهجو نم عفاشلل ماركإ اذه يف نوكيف ؛ ةيلاع ةلزنمب هدنع

 .هتعافش لوبقب عفاشلا ماركإ :لوألا

 «ىلاعت هللا دنع هفرشو ههاج روهظ :يناثلا

 «هنيدل أربتسا نم لضف باب .«ناميإلا باتك) يراخبلا :هاور ءريشب نب نامعنلا ثيدح نم )١(
 ١١١۹/۳(. «تاهبشلا كرتو لالحلا ذخأ باب ؛ةاقاسملا باتك) ملسمو «0



 اناث ةعافشلا باب

 .َدوُمْحَملا َماَقَملا َلاَتَيَو ءُهَمِرْكُيل

 ال «كزش ايف َناَك اَم نآرُفلا اهاَمَن يِْلا ٌةَعاَفَشلاَ

 Voy ذل اهنا هلك خقلا ةنعذكو . ٌعِضاَوَم يف ِهِنْذِإب َةَعاَفَشلا

 .ةمالك ىَهَتْنا . (ِديِحْوَّتلاَو صالخإلا لهل

 مظعأو هيلع دمحي يذلا ماقملا : يأ :ادومحملا ماقملا» :هلوق

 ءادومحم اًماقم هثعبي نأ هدعو هللا نإف لكك هللا لوسر كلذ يف سانلا

 ولوأ ءايبنألا عجارتي نأ دعب هتعافش لبقي هللا نأ :دومحملا ماقملا نمو

 ىلع هيلع دمحي ماقم هلف ؛ةمايقلا موي نينمؤملا نم عفشي نمو .اهنع مزعلا
 .هتعافش ردق

 مالك نم اذه :«كرش اهيف ناك ام نآرقلا اهافن يتلا ةعافشلاف» :هلوق

 .هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش
 .كرش اهيف ناك يتلا :يأ ؛لوصوم مسا :ام»

 :ىلاعت هلوق كلذ نمو لا تبثأ دقو» :هلوق

 عف الو :هلوقو «[7566 : ةرقبلا] ل إل دنع تشي یا د نم

 ىف لَم نِّم ركو# :هلوقو ء[۲۳ :أبس] 4 تر نمل 1 دنع ٌةَعْافَّشلأ
 مم 2

 سرو ها نمل هللا ناي نأ لعب نم الإ اس مهتم بت نفت ال توسل

 ۲١[. :مجنلا]

 صالخإلا لهأل الإ نوكت ال اهّنأ لإ يبنلا نيب دقو» :هلوق
 يه مهءاعفش أل ؛مهل نوكت ال ةعافشلا َّنإف ؛كرشلا لهأ اّمأ :«ديحوتلاو
 .ةلطاب يهو «مانصألا

 ةّيكرشلا ةعافشلا نأ :ديحوتلا باتك ىف ةعافشلا باب لاخدإ هجو

 --:.ديحوتلا ةقيقح وه اهنم ةءاربلاو «ديحوتلا يفانت

 %# دي ا



 ةعافشلا باب ۳4

 ': لباسم هيف

 . تاَيآلا ُريِسْفَت : ىلوألا

 للا نخل : ةيناثلا

 . ةَئبْثملا ةَعاَمَسلا ُةَفِص : ةثلاثلا

 ' ا نا َّيِهَو ىَرْبكلا ةَع ا : ةعبارلا

 ب يافا أتباع اع ٌةَمِص :ةسماخلا
 اه 3 ١ ع وور 3

 يف اهريتسفت قبنسو «سمخ يهو.:تايآلا ريسفت :ىلوألا ©
 ' .اهلاحم

 لكف «كرش اهيف ناك ام يهو :ةيفنملا ةعافشلا:ةفص :ةيناثلا ©
 .ةيفنم اهَّنإَف ؛كرش اهيف ةعافش

 طرشب ديحوتلا لهأ ةعافش يهو .: ةتبثملا ةعافشلا ةفص :ةثلاثلا ©

 ۰ ..هل عوفشملاو عفاشلا نع هاضرو ىلاعت هللا نذإ

 :دومحملا ماقملا يهو «ىربكلا ةعافشلا ركذ :ةعبارلا ©
e a Eر  

 E : يآ ؛ (دومحملا

 ءدجسي لب «ةعافشلاب أدبي ال هنأو ال هلعفي ام ةفص :ةسماخلا ©

 - «رهاظ وهو ء هللا همحر مالسإلا خيش لاق أمك : عفش ؛هل نذأ اذإف

 . اب يبنلا بدأ لامكو برلا ةمظع ىلع لدي

 ( 4)ص٤٤"(.



 sv ةعافشلا باب

 4 نالا دعنا نم دالا

 ٌكَرْشَأ ْنَمِل دوك آل اَهّنَأ :ةعباسلا

 . اهتَقيِقَح ُناَيَب : ةنماثلا

 صالخإلاو ديحوتلا لهأ مه :؟اهب سانلا دعسأ ْنَم :ةسداسلا ©

 دوبعم ال :هانعم هللا الإ هْلِإ الو .هبلق نم اًصلاخ هللا الإ هْلِإ ال :لاق نم

 ناكل ةكللتك كاكاول ا الإ دوبعم ال :ىنعملا سيلو «هللا الإ قح

 ةهلآ ىّمستو دبعت هللا نود نم تادوبعم كانه نإ ذإ ءاذه بّذكي عقاولا

 هلِإ الو .هللا الإ قح هلإ ال دارملا نوكي نأ نيعتي ذئنيحو «ةلطاب اهنكلو

 عنمي ال دّرجملا تابثإلا ْنأل ؛ديحوتلا وه اذه ءاّنابثإو اًيفن نمضتت هللا الإ

 تلّطع هانعم هّلِإ ال :تلق ولف «ضحم ليطعت دّرجملا يفنلاو ؛ةكراشملا

 عنمت ال ةغيصلا هذه لثم نأل ؛تدحو ام هلإ هلل :تلق ولو «هلإ لك

 امل [17 :ةرقبلا] 4و ”هلإ ٌمَيلِإَو» :ىلاعت هللا لاق اذهلو «ةكراشملا

 .دحاو :هلوقب هدكأ طقف تابثإلا ءاج

 ْرُهْمَمَت اق :ىلاعت هلوقل : هللاب كرشأ نمل نوكت ال اهّنأ :ةعباسلا ©
 ةعافشلا هيف هللا ىفن امم كلذ ريغو ء[۸٤ :رثدملا] يَا ُةَمَقَس

 .«هبلق نم اًصلاخ» :5 هلوقلو «نيكرشملل

 لهأ ىلع لضفتي ىلاعت هللا نأ :اهتقيقحو : اهتقيقح نايب :ةنماثلا ©
 ماقملا لانيو همركيل عفشي نأ هل نذأ نم ةطساوب مهل رفغيف ؛صالخإلا

 . دومحملا
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  ةيآلا «تربحأ نم ىت ال كنإإ» :ىلاعت هللا ُلْوَ

 هلبق امل بابلا اذه ةبسانم

 ذا ا ال ناك اذإف «هلبق يذلا بابلا نم عون هنأ هتبسانم

 هدد سلا كلذك «باذعلا نم صالخلاو ةعافشلاب اًدحأ عفني

 .هب هللا رمأ امب موقيف ؛اًدحأ يدهي

 انف *% +%

 .[55 :صصقلا] 4 تبخل نم یر ال كا : یلاعت هلوق
 ل معآ وه نم وأ بلاط يبآ هّمع ةياده بحي ناكو E3 يبنلل

 يدهت نأ عيطتست ال هللا دنع ةعيفرلا ةلزبملا هلو «باطخلا فاكب بطاخملا

 عمو ؛هيلغ صرحي فوسف ؛هتياده بحأ اذإ هنأ مولعمو «هتياده تببحأ نم
 کک سل :یلاعت لاق ءهللا ديب هلك رمألا َّنأل ؛ رمألا اذه نم نكمتي ال كلذ
 لاقو ۸ :نرمع لآ] 4مُهْبْذَعي وأ مهل بوس وأ ءىس رمألا َّنِم

 ؛[۱۲۳ :دوه] لک * ذقألا عجرم هلو ٍضرألاو ٍتاومَّسلا بيع هليو : ا

 ؛قارغتسالل «رمألا» :هلوق يف «لأ» ّنأل ؛قارغتسالا ىلع ةلادلا «لأ» ب ىتأف

 ؛لكب ةدّكؤم تءاج مث ءرمألا لك عجري هيلإو :يآ ؛لك بانم ةبئان يهف
 ١ ۰ .ناديكوت كلذو

 هل اهتبثأ يتلاو «قيفوتلا ةياده لإ هلوسر نع هللا اهافن يتلا ةيادهلاو
 ةياده وه هديب يذلا نأ نايبل ةقلطم تتأ اذهلو ؛داشرإلاو ةلالدلا ةياده

 رطَرص لإ ئل َكَنإَول :ىلاعت لاق ءاّيدتهم هلعجي نأ ال طقف ةلالدلا



 ۳4 «تببحأ نم يدهت ال كنإ» : ىلاعت هللا لوق باب

 ل :َلاَق ؛ِهيِبَأ ْنَع < «بّيَسَملا نبا نع ء 'حيِحّصلا» يقو

 eee ن تا ا تدفع

 نأ نّيبيل اًنالفو االف هناحبس صصخي ملف .[07 :ىروشلا] 4 ِويِقَتَسُم

 نّيبتو طقف سانلا مامأ قيرطلا حتفت تنأف «ةلالد ةياده يدهت كنأ ؛دارملا

 ىلإ سيل رمأ اذهف ؛ةيادهلا ىف سانلا لاخدإ اًمأو ءمهدشرتو مهل

 نين نأ انيلع نحتف (هئاحيس هب هللا درفت امم ره امثإ ج لزسرلا
 - هللا ىلإ اذهف ؛(يدتهي ناسنإلا نأ يأ) قيفوتلا ةياده اّمأو ءوعدنو

 نالا وي نجلا وه ادطو ناتو اخس

 ابأ بحي ءب يبنلا َّنأ هرهاظ « تحك نم یر ال کتل :هلوقو
 ؟فللذ لؤي فيكف: ؟تلاط

 «فوذحم لوعفملا َّنأ ريدقت ىلع هّنإ :لاقُي نأ اّمإ :باوجلاو

 هّمع بحأ هّنِإ :لاقُي وأ .وه هتببحأ نم ال هتياده تببحأ نم .ريدقتلاو

 يللا لبق كلذ َّنِإ :لاقُي وأ .اًرفاك ناك ولو هابأ نبالا ةبحمك ةيعيبط ةبحم
 «هنيع ال هتياده تببحأ نم :يأ ؛برقأ لوألاو .نيكرشملا ةّبحم نع

 اذه يفاني الو «ةبارق ةبحم هبحي نأ زوجيو . هريغو بلاط يبأل ماع اذهو

 هضغبأ تنك نإو .ناسنإلا اذه يدتهي نأ تخ دقو ا ةّبحملا

 . هللا نيد نركلسي سالا نأ بح أ ينأل نكلو «هرفكل اًيصخش

F#Fف ا  

 باب يف ةرابعلا هذه لثم ىلع مالكلا قبس : «حيحصلا يف :هلوق

 . هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو ديحوتلا ريسفت

 ءامسألا نم هّنأل ؛فلألاب بوصنم هب لوعفم : فلألاب :«ابأ» :هلوق

 . ترضح لعاف «توملا : ينعي «ةافولا» و « ةسمخلا
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 َلاَقَف «ٍلهَج وب ا ا هللا دبع ةدنعو هلع هللا لوس ةَءاَج

 508 . وللا َدْنِع اَهب كَل حاحا ةَمِلَك هللا الإ هلإ ال لق مع اي» :ُهَل

 ةلادلا ةينكلا | لهب ل ىنأ : : هللا 1: 0 لق ر : لاقفا :هلوق

 هعم هنأكف ؛دحاو هلصأ يذلا

 اهنأ ريدقت ىلع :ميملا رسكب ؛مع اي :ناهجو اهيف 'مع ايا :هلوق
 .ةفاضإلا نع اهعطق ريدقت ىلع :ميملا مضب ؛مع ايو .ءايلا ىلإ ةفاضم

 ؛ مازلإلاو رمألا ليبس ىلع هلاق هنأ زوجي «هللا الإ هلإ ال :لق» :هلوق
 ىلع هلاق هنأ زوجيو . هللا الإ هَّلِإ ال :لوقي نأ دحأ لك رمأي نأ بجي هّنأل

 ءهعم فطلتلاو يّجرتلا ليبس ىلع هلاق هلأ زوجيو .هيجوتلاو داشرإلا ليبس
 رداب اذهلو'ءاهانعم نوفرعيو ةملكلا هذه نوفرعي هذنع نيذلاو بلاط وب و
 .راكنإلاب

 مل اذإ زوجيو هللا الإ هلإ ال لدب اهّنأل ؛ةبوصنم :«ةملك» :هلوق
 بصُنلا نكلو «ةملك يه :يأ ؛عفّرلاب نوكت نأ بصئلاب ةياورلا نكت
 ١ 1 . حضوأ

 TAET :اهحتفو ميجلا مضب :«جاحأ» :هلوق

 لق : يأ ؛«لق» :رمألل اًاوج ةموزجم يهف حتفلاب تناك اذإو .ةملكل

 لقت نإ :يأ ؛رّدَقُم طرشل باوج اهّنِإ :نيبرعملا ضعب لاقو .جاحأ
 ةجح اهركذأ :ىنعملاو .ريدقتلا مدع لصألا ّنأل ؛ لهسأ لوألاو «جاحأ

 لهأ ضعب ناك نإو «هللا دنع اهب كل لداجأو مصاخأ سيلو «هللا دنع كل
 ؛ ىنعملا َّنأ يل رهظي يذلا نكلو ءاهب هللا لداجأ اهانعم َّنِإ :لاق ملعلا
 ضعب يف ءاج امك كل ةجح اهركذأ :يأ ؛هللا دنع اهب كل جاحأ



 ۱ «تببحأ نم يدهت ال كنإ# : ىلاعت هللا لوق باب

 فال بلا ِهْيَلَع داَعأَف ؟بِلَطُملا ٍدْبَع ِةّنِم ْنَع ُبَعْدَتَأ :ُهَل ًالاَقَ

 أ ىَبَأَو ءِبِلطُملا ِدْبَع ِةْلِم ىَلَع ّوُه :َّلاَق اَم ْرِجآ َناَكَم ءاَداَعَأَف

 . هللا الإ َهْلِإ آل : َلوُقَي

 . كلَ هنأ ْمَل اَم كَل َنَرِفْغَتْسأل» : هلع بلا َلاَقَق

 . هليا دنع اهب كل دهشأ» : تاياورلا

 :امه نالئاقلا :«؟بلّطملا دبع ةَّلم نع بغرتأ :هل الاقف» :هلوق

 افرع امهّنأل ؛هيلع راكنإلل ماهفتسالاو ءلهج وبأو «ةّيمأ يبأ نب هللا دبع

 «كريشلا بلطملا دبع ةلمو «دخو _ صالخإلا ةملك يأ اهلاق اذإ هن

 لم نع جرخي ال ىتح بلطملا دبع ةلم يهو «هترعن هب جيهت ام هل اركذو

 ةّيمأ يبأ نب هللا دبع اّمأ « «بلطملا دبع ةّلم ىلع لهج وبأ تام دقو . هئابآ

 «نالجر ةئثالثلا ءالؤه نم ملسأف ؛املسأف «ثيدحلا ىور يذلا بيسملاو

 .امهنع هللا يضر

 .بلطملا دبع نيد :يأ :«بلطملا دبع ةّلم» :هلوق

 ةملك «هللا الإ هلإ ال لق هلوق :يأ : لإ ىبنلا هيلع داعأف» :هلوق

 . هللا دنع اهب كل جاحأ

 .بلطملا دبع ةّلم نع بغرتأ :امهلوق يأ :«هيلع اداعأف» :هلوق

 ٌنرفغتسأل» ةلمج :خلإ 2. . .كل نرفغتسأل : ةي يبنلا لاقف» :هلوق

 .ةليقثلا ديكوتلا نونو «ماللاو ءمسقلا :تادكؤم ثالثب ةدّكؤم ؛كل

 «قلقلا نم ءيش هسفن يف هي يبنلا نأكو «ةرفغملا بلط :رافغتسالاو

 .هنع يهنو عفوت امك رمألا عقوف ؛«كنع هنأ مل اما :لاق ثيح

.(o£/\ 
 ١١( «توملا هرضح نم مالسإ ةحص ىلع ليلدلا باب «ناميإلا باتك) ملسم :هاور
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 9 اويَماَء بیلو یل ترك ام ENT هللا لدلك

 . 4 و يلو ا 1 َنيِكِرْمُمْل اف

 هنع يهانلاو «لوهجملل ينبم عراضم لعف :«كنم هنأ مل ام» :هلوق

 : . هللا وه

 . صقان ضام لعف :ناكو «ةيفان :ام :«ناك ام» ف

000 : 

 0 .هرافغتسا ناك ام :يأ ؛مّدقم ٌربخ : 4َيَبلِإؤ :هلوق
 نأ دارملاف ؛ثيدحلاو نآرقلا يف تءاج اذإ اهوحنو يغبني ال وأ يغبني ام وأ

 ا ية أ هل 560 ىلاعت هلوقك ؛ ؛عانتمالا ةياغ عنتمم كلذ
 »4۲ : ميرم] دو دي نأ نل نبل امو :هلوقو ١[« :ميرم]

 : ل هلوقو ]°4 : تسي رمل ةر نأ ات یب ُشْمَّشلأ الل :هلوقو

 “ماني نأ هل يغبني الو ماني ال هللا نإ»

 .نيكرشملل ةرفغملا اوبلطي : يأ ؛4اوُرِفْفَتْسي نأ :هلوقو

 ءمهل براقأ اوناک ولو ىَّتح : يأ : 4ف يلو فاك روو :هلوق

 امف اهل رفغتسي نأ هللا نذأتسا همأ ربقب رمو يب يبنلا رمتعا امل اذهلو
 ىكبأو یکبو رابتعالل هرازف ؛هل نذأف اهربق روزي نأ هنذأتساف «هل هللا نذأ

 أل ؛ نيكرشملل ةرفغملا بلط نم هعنم هللاف ."”ةباحصلا نم هلوح نم

 ٠١١. ةيآلا :ةبوتلا ةروس )١(

 مدبر حو ل حلا ءناميإلا باتك) ملسم :هاور «ىشوم يبأ ثيدح نم (۲)
 e مانی ال هللا نإ)

 لجبو.زع هيز 86 يبنلا ناطتسا باب ءزئانجلا باتك) ملسم : :هاور «ةريره يبأ ثيدح نم قرف]
 ٍ ١ .(510/1 /۲ «همأ ةرايز
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 000 نم 1 د

 ؛قيلي ال ام لعفي نأ هللا توعد اذإ ةرفغملل ًالهأ اوسيل نيكرشملا ءالؤه

 .هنأش يف :يأ «بلاط يبأ يف هللا لزنأو» :هلوق

 ال يأ . ةي لوسرلل باطخلا :«تربَبحأ ْنَم ىدَبَي ال كتإ» :هلوق

 . ةيادهلل تببحأ نم قفوت

 ملعاو ءاشي نم قيفوتلا ةياده يدهي يأ :4ْذآَمَي نم ىي :هلوق

 نم :يأ ؛ةمكحلاب نورقم وهف ؛ىلاعت هللا ةئيشم ىلإ فاضي لعف لك نأ

 . هلضأ هلضي نأ هتمكح تضتقا نمو «يدتهي هاف هيدهي نأ هتمكح تضتقا 0

 نوؤجلي نيذلاف ؛هريغو لوسرلاب كرشلا لئاسو عطقي ثيدحلا اذهو

 نأ هل نذؤي مل هّنأل كلذ مهعفني الف ؛نوكرشم هب نودجنتسيو لك هيلإ
 ؛هتوعد يف هرزآو هرصان ءاميظع اًمايق هعم ماق دق هنأ عم «همعل رفغتسي

 !؟هللاب نوكرشي نمم هريغب فيكف
 :ثيدحلا يف ةدراولا تالاكشإلا ©

 . “كلذ نايب قبس دقو «ةيادهلا يف يفنلاو تابثإلا :لوألا لاكشإلا

 هلوق 0 00 بلاط بأ 0 امل 6 0 لكلا

A 

 .61 ةيآلا :صصقلا ةروس (1)

 ملسمو EE ‹(تببحأ نم يدهت ال كنإ باب «ريسفتلا باتك) يراخبلا :هاور (۲)

 04/١(. «توملا هرضح نم مالسإ ةحص ىلع ليلدلا باب «ناميإلا باتك)

 )۳( )ص۳٤۸(.
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 .هتبوت لوبق ثيدحلا رهاظو ء[1۸ :ءاسنلا] ىلا تي نإ لاق تّوَمْلأ

 : نيهجو E نع تارحلاو

 تامالع هيلع رهظ يأ «ةافولا بلاط ابأ ترضح امل لاقُي نأ :لوألا .

 ال فصولاف ؛اذه ىلعو «ةلاحم ال هتوم فرع نكلو «هب لزني ملو ,توملا

 . ةيآلا يفاني

 كلذل لدتسيو ءال ئبنلا 9 يبأب صاخ اذه نأ :يناثلا

 : نيهجوب

 «هل اهعفنب مزجي ملو ««هللا دنع اهب كل جاحأ ةملك» :لاق هنأ أ

 .رانلا نم كجرخت ةملك : لقي ملو

 ال اذهلو «هرفك عم همعل ةعافشلاب لف يبنلل نذأ هناحبس هلأ - ب ۰

 . باذعلا هنع فْنَخُيِل هل ةعافشلاو هل ل مني

 َّنأب .:توملا تامالع هيلع ترهظ ىنعملا نأ لوألا هجولا فعضيو
 اإ يح :ىلاعت هلوقل اًمامت اًقباطم «ةافولا بلاط ابأ ترضح امل» :هلوق

 اذه نأ باوجلا يف حضوألا نوكي اذه ىلعو 24 ُتَوَمْلأ مه هح يح

 .هسفن بلاط ' يبأ عم لك 3 صاخ

 نأ انما لَو یل تک ا :ىلاعت هلوق َّنأ :ثلاغلا لوا

 يبأ ةصقو «ةّيندم ةرخأتم يهو «ةبوتلا ةروس يف «ةيكرشملل لإ افغ
 اذهلو ءنيكرشملل ا رخأت ىلع لدي 00 ةّيكم بلاط

 :نأ نكمياالو . ةرمعلل بهاذ وهو '' مآل رافغتسالل ي ىبنلا نذأتسا

 يف اهلوخد نايب دارملا نأؤ «ةيآلا رخأت ىلع لدف ؛يهنلا لوزن دغ نفاس

 .(۲٥ص) قبس (۱)



 o0 «تببحأ نم يدهت ال كنإ# :ىلاعت هللا لوق باب

 :ٌلِئاسَم هيف ©

 .ةيآلا 4تببحأ ْنَم ىت ال ُكَّنِإ# :هلوق ُريِسْفَت : ىلوألا

 .ةيآلا €. . .َّيَتلِل تاك اَمإ» : ِهِلْوَق ُريِسْفَت : ةيناثلا

 سيلو «4يِكرْشُمِْل ارفعي نأ اما لاو يبل تگ ¥0 : ىلاعت هلوق
 هناذئتسا وه ةيآلا لوزن ببس لإ :ليقو .تقولا كلذ يف تلزن اهّنأ ىنعملا

SS 

 هلإ ال رضتحملا نيقلت نسي :اولاق ملعلا له عبارلا لاكشإلا

 قيضل ؛ال :لوقي رجضلا عم امير هّنأل ل الإ

 ثيدحلا اذه يفو ءاهانعم وأ ةملكلا هذه هركي وأ «توملا لوزن عم هردص

 . «لق» :لاق

 وهف ؛ىبأو «لق» :هل ليق اذإف ءاّرفاك ناك بلاط ابأ َّن أ :باوجلاو

 ررض الو هرفك ىلع ىقبي نأ اّمإف ؛اذهب نيقلتلا هّرضي مل «هرفك ىلع قاب

 هّنأل رطخ ىلع وهف ؛ملسملا فالخب هللا هيدهي نأ اّمإو نيقلتلا اذهب هيلع

 . هجولا اذه ىلع نيقلتلا هّرضي امبر

 انف ډک ډک

 : لئاسم هيف

 نم : يأ 4كبحَأ ْنَم ىت ال كت :ىلاعت هلوق ريسفت :ىلوألا ©

 نأ عيطتسي ال ناك اذإ يب لوسرلا نأ اًئّيبو ءاهريسفت قبسو «هتياده تببحأ

 امك هّنأو !؟تّيم وهو اًدحأ يدهي نأ عيطتسي فيكف ؛يح وهو اًدحأ يدهي

 .[؟١ :نجلا] كاَدَسَر الو رص كل كيما آل ْيِإ ل : هّمح يف ىلاعت هللا لاق

 قبس دقو :ةيآلا 4. . .َيَتلِل تا ال :هلوق ريسفت :ةيناثلا ©

 .ىبرق يلوأ اوناك ولو نيكرشملل نيملسملا رافغتسا ميرحت نايبو اهريسفت



 (تيحا نم يدهت ال كنإ# :ىلاعت هللا لوق باب ٦

 الإ هلإ ال لل وي هنوف نفت« ةريبكلا ةلاشملا و ةقلاغلا
 ش . َمْلِعلا يعدي ْنَم ِهْيَلَع ام فالخب ؛ للا

 لا ا نقلا ف2 قرف قف نمو: لهخ اب نأ ةجبارلا

 هاف ؛موحرملا :تام اذإ رفكلا ءامعز ضعبل سائلا ضعب لوق نم رطخلاو
 , عزجلا راهظإ مرحي كلذكو ؛- ىلاعتو هناحبس - هلل ةداضم اذه َّنأل مارح

 , لب. مهتومب نوحرفي نينمؤملا ّنأل ؛ ؛هريغ وأ دادحإلاب مهتوم ىلع نزحلاو

 2 . هلل هلك نيدلا نوكي ىتح مهولتاقل ةوقلاو ةردقلا مهدنع ناك ول

 أ هلوقو «بابلا اذه نم ةريبكلا :يأ :ةريبكلا ةلأسملا يهو :ةثلاثلا ©
 هنأ ئنعملا فرع همعو ؛هللا الإ هلإ ال :لق» :همعل (كك يبنلا لوق يأ)

 .اهانعم فرعي هّنأل اهلوقي نأ ىبأ اذهلو هللا ىوس هلإ لك نم ؤربتلا

 1 | .اهتاموزلمو اهاضتقمو

 ريشفت ىلإ ريشي هلاك ؛ملعلا يعدي نم هيلع ام فالخبا :هلوقو

 . ىلع رداقلا وه هلإلا لإ : :نولوقي ثيح «هللا الإ هلِإ ال ىنعمل نيملكتملا

 .اذهو للا الإ عادبإلاو داجيإلاو عارتخالا ىلع رداق ال هّلِإو «عارتخالا

 ْ ش . لطاب ريسفت
 .ال'ىنعم اذهل سيل نكل هللا الإ عارتخالا ىلع رداق ال قح وه «معن

 ' ىتعلم نإ :انلق ول انّنأل ؛هللا الإ قح دوبعم ال :ئنعملا نكلو ءهللا الإ هلإ

 ؛ نيذلا نوكرشملا راص: ؛هللا الإ عارتخالا ىلع رداق ال :هللا الإ لإ
 . رهاظلاف ؛نيملسم مهلاومأو مهتيرذو. مهءاسن حابتساو لك لوسرلا مهلتاق

 هللا الإ هلإ ال نورّسفي نيذلا مالكلا لهأ دارأ هنأ هلل همحر همالك نم

 ' نحن: نولوقيو ءايلوألاو لوسرلا نودبعي نيذلا كلذكو ؛ةيدوبرلا ديحوتي

 ْ . هللا الإ هلِإ ال لوقت
 ٠ 0: لڳ يبنلا دارم نوفرعي هعم نمو لهج ابأ ْنأ :ةعبارلا ©



 o۷ (تببحأ نم يدهت ال كنإ» :ىلاعت هللا لوق باب

 ُهْنِم ُمَلْعَأ ٍلْهَج وُبَأ ْنَم هللا َحبَمَف ؛ههّللا ١ الإ لإ آل» :لُق : لُجرلل

 .مالسإلا لضأب

 .ِهْمَع مالْسِإ يف ُهتَلاَبمَو لَك هد : ةسماخلا
 اولاقو اوراث اذلو هللا الإ هلإ ال :لوقب الإ يبنلا دارُم نوفرعي هعم نمو

 هلال اهلوقي نأ ىبأ اًضيأ وهو ««؟بلطملا دبع ةلم نع بغرتأ» :هل

 آل خل يق اَدِإ اا مت: یلاعت لاق «ةملكلا هذهب كي يبنلا دارم فرعي

 « نوبت ٍاَعِل ايلا اقر ان شو 9 كت هلآ الإ لإ
 .[”5 :تافاصلا]

 رداق ال :يأ ؛هللا الإ هْلِإ ال ىنعم نأ نوعّدي نيذلا َّنأ لصاحلاف

 لهجأ مه ءايلوألاك هريغ نودبعي مهو اهنولوقي وأ ءوه الإ عارتخالا ىلع

 روصعلا يف مه نم ةصاخ «مهدعب نمم ملعأ اوراص كلذبو ءاوملسأ

 . هللا همحر فلؤملا نمز ىف ةرخأتملا

 هنوكو ةا هصرح :همع مالسإ يف هتغلابمو هدج :ةسماخلا ©

 :امه نيببسل ؛ثيدحلا صن نم حضاو هللا دنع ةملكلاب جاحي نأ لمحتي

 .ةبارقلا ١

 اذه ىلع وهف ؛فورعملا نم مالسإلاو لوسرلل ىدسأ امل  ؟

 هلأ بلاط يبأ ةرصانم نمو ءرانلا يفو اًروزأم هرفك ىلع ناك نإو ءروكشم

 الملا ىلع نلعي ناكو ‹هترصانمو ةي يبنلا ةدضاعم لجأ نم هموق رجه

 ءهلجأ نم ىذألا ىلع ربصيو «هحدمیو كلذ ىف دئاصق لوقيو هقدص

SS es 



o۸تيبحأ نم يدهت ال كن : ىلاعت هللا لوق باب », 

 :هِفالْسَأو بِلَطُملا ِدْبَع َمالْسِإ ْمَعَر ْنَم ىّلَع ُدّرلا :ةسداسلا

 ' . كلذ نع هت لب ءُهَلْرَفْعُي ملف هَل أ َرَفْعَتْسا كك ُهُنْوك : ةعباسلا

 .ناسْنإلا ىّلَع ٍءوّسْلا تاكا ٌةَرِضَم : ةنماثلا

 رك ل ل ا ا ءدحاو
 ْ . «كتعاط ىلع انبولق فرص !بولقلا فّرصم

 : :اًمهلوق لیلدب :بلطملا دبع مالسإ معز نم ىلع درلا :ةسداسلا ©
 'هلإ آل لؤقي نأ لك ىبنلا هرمأ نيح «؟بلطملا دبع ةلم نع بغرتأ»
 . كرشلاو رفكلا بلطملا دبع ةلم نأ ىلع لدف ءهللا الإ

 :همعزت امك هتوبن وأ بلاط يبأ مالسإب لاق نم ىلع در ثيدحلا يفو
 .ىبأو Ss دع يع رعت لاق ام رخآ نأل ؛هللا مهحبق «ةضفارلا

 ' . هللا الإ هلإ ال :لوقي نأ

 'بزقأ ه4 لوسرلا :هل رفغُي ملف هل رفغتسا ب هنوك :ةعباسلا ©

 ,بيجُي ال نأ هللا ةمكح تضتقا كلذ عمو .ىءاعد هللا بيجي نأ سانلا

 :لاق : «هريغ الو لوسرلا ديب ال هللا ديب رمألا نأل ؛بلاط يبأ همعل هءاعد

 :ِهْيَلِإَو# :ىلاعت لاقو 14 :نارمع لآ] كوي مك رتألا ل : ىلاعت
 بر الإ نوكلا اذه يف فّرصت دحأل سيل [17 :دوه] لک ذدألا عيب
 ' لهأ َّنأ ىلع ٌلدف ؛اهل رافغتسالا يف هل نذؤي مل يب هّأ اذكو .نوكلا
 | ءاعدلا لحي الو «مهيف انل باج الو «لاح يأبأ ةرفغملل ًالهأ اوسيل رفكلا

 1 .ءايحأ مهو ةيادهلاب مهل ىعدُي امّنإو .ةمحرلاو ة ةرفغملاب مهل

 لول هنأ ىنعملا :ناسنإلا ىلع ءوسلا باحصأ ةّرضم :ةنماثلا ©

 هللا فيرصت باب ءردقلا باتك) ملسم :هاور «صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم )1(

 ٤/ ۲٠٤١(. ءاشی فيك بولقلل ىلاعت



 o4 «تببحأ نم يدهت ال كنإ» : ىلاعت هللا لوق باب

 .رباكألاو ٍفالْسألا ميِظْعَن ةرَضَم : ةعساتلا

 نكل يب يبنلا هضرع ام لوبق ىلإ بلاط وبأ قو امبرل ؛نالجرلا ناذه
 نيل ولا فقر و ا ةرش ا و
 سيلج ءاي يبنلا هّبش دقو «ناسنإلا كولس عيمج يف نكلو «كرشلاب اًصاخ
 «""ةهيرك ةحئار هنم دجت وأ «كبايث قرحي نأ اّمِإ ؛ريكلا خفانب ءوسلا
 امهنيب امل كلذو «هناسجمُي وأ هنارّصنُي وأ هنادّوهي هاوبأف» : ل لاقو

 :هب سأب ال دنسب ةي ىبنلا نع يور كلذكو ءطالتخالاو ةبحصلا نم
 بجي هلأ ٌمهملاف ؛ "للاخ نم مكدحأ رظنيلف ؛هليلخ نيد ىلع ءرملا»
 دعبيلف ؟ءوس باحصأ مه له :هباحصأ يف ركفُي نأ لقاعلا ناسنإلا ىلع

 هنورمأي :ريخ باحصأ مه وأ ءبرجلا نم ًءادع دشأ مهنأل مهنع

 . مهب هيلعف ؛ريخلا باوبأ هل نوحتفيو «ركنملا نع هنوهنيو «فورعملاب
 نأ راتخا بلاط ابأ َّنأل :رباكألاو فالسألا ميظعت ةّرضم :ةعساتلا ©

 ةعيرشل هتفلاخم عم هفالسأب هوركذ نيح بلطملا دبع ةّلم ىلع نوكي
 الف كلذل الهأ اوناك نإ مهميظعتف ؛هقالطإ ىلع سيل اذهو .ِِلَك يبنلا
 مهميظعت نأ كش ال ةمألا هذه ردص نم انفالسأف ؛ريخ وه لب ءّرضي

 .هيف ررض ال ريخ مهلزانم مهلازنإو
 هيف سيلف ؛نّسلاو ملعلا نم هيلع مه امل رباكألا ميظعت ناك نإو

 قلع يطع روض ىف لاا نك هيلع ما ف ناك نزور ةرضب
 كلذكو «يداولا لهأ ديس هنأل لهج ابأ مظعُي نم :ًالثمف «ءرملا نيد

 ملسمو 477(2 /# «كسملا باب «حئابذلا باتك) يراخبلا :هاور «ىسوم يبأ ثيدح نه (۱)

 5١75/4(. «نيحلاصلا ةسلاجم بابحتسا باب «ربلا باتك)
 .(57”ص) قبس (۲)

 ۳۳٤(, ۳۰۳ /۲) دمحأ :هجرخأ ؛ةريره يبأ ثيدح نه (۳)

 ,دهزلا) يذمرتلاو ١78/0(.« ءسلاجي نأ رمؤي نم باب «بدألا باتك) دواد وبأ هاورو
 .- بیرغ نسح» :لاقو _ ( ۹ مقر «هلیلخ نيد ىلع لجرلا باب



 «(تببحآ نم يدهت ال كنإ» :ىلاعت هللا لوق باب : ۳۰

 لْهَج يبأ ٍلالْذَتْسال ؛َكِلُذ يف ْنيِلِطْبُمْلِل ُةَهْبُّسلا :ةرشاعلا

 هسفن' يف ناسنإلا ىري نأ زوجي الو «هيلع ررض وهف ؛هريغو بلّطملا دبع
 ءاسؤرلا مظعُي ال كلذكو « لجو زع هللا ءادعأإ مهّنأل ؛ردق يأ ءالؤهل
 «مالسإلا داضُي ام ثروُي دق هّنأل ةّرضم هيف َّنِإف ؛هنامز يف راّكلا نم

 .ةنسلاو باتكلا نم ةلدألا هيضتقت ام بسح ميظعتلا نوكي نأ بجيف

 :كلذب لهج ىبأ لالدتسال كلذ ىف نيلطبملل ةهبشلا :ةرشاعلا ©
 ف د هل لم نبأ نکا يه تالا ي ف نالا يف
 يف نآرقلا يف هللا اهركذ ةهبشلا هذهو ««؟بلطملا دبع َةَّلم نع بغرتأ»
 نإ امر لام ال ری ني رر ىف كب ني السر اہ م كلو :ىلاعت هلوق
 نولظبملاف .[۲۳ : فرخزلا] 4َتوُدَتْنُم مهرتا ع انو و دما م ك1 دمو

 :نولؤقيو «مهب نودتقيسو قحلا ىلع مهفالسأ نإ :مهتهبش يف نولوقي
 نيبصعتملا يف دجوُي اذهو ؟هيلع مه ام للضنو «مهمالحأ هّقسن فيك
 ةضراعم يف هنس الو انآرق نولبقي ال ثيح «مهبهاذمو مهئاربكو مهخياشمل

 «ةضفاّرلاك نرم یی مهضعب نإ ئتح «مامإلا وأ خيشلا

 «ىظخي ال مهمامإ نأ نوري مهف ؛ ؛مهريغو ءةينايداقلاو «ةّيناجيتلاو

 .انطخي نأ نكمي ةنسلاو باتكلاو

SDSS ee 

 . ؛ةنسلاو باتكلا ىلع مهب ّجتحُي ال مهّنإف ؛ةمئألاو ءاربكلا نم هفلاخ نم

 ثيحب اال لم اراك نإ لسا باكل قام نع مهل رش نكأ
 نمو: ؛ملعلا له أ هركذ امب مهل رذتعُيف ءصوصنلل ةضراعم مهنع فرعي مل

E عفر :ةيميت نبا مالسإلا خيش باتك فّلأ ام نسحأ 

 هل رذتعي الف ؛ةنسلاو باتكلا ةضراعمب فرعي نم امأ ««مالعألا 1



 ۳۹١ (تببحآ نم يدهت ال كنإ# :ىلاعت هللا لوق باب

 ْوَل ئال ؛ميِتاَوَحلاِب لاّمْغألا ٍنْوَكِل دِهاّشلا :ةرشع ةيداحلا
 ْ . ةع اهلا

 َنيَلاَضلا ٍبوُلُق يف ِةَهْبُّشلا ِهِذِه رّبِك يف ُلُمَأَتلا :ةرشع ةيناثلا

 ؛هريركَتو لي هلام حم اهب الإ ُهوُلِواَجُي مل مهنا ةّضِقلا يف أل
 .اًهْيَلَع اوُرَصَتْقا مُهَدْنِع اًهِحوُضُوَو اهِتَمظَع ٍلجالف

 ىلع ّينبم اذهو :ميتاوخلاب لامعألا نوكل دهاشلا :ةرشع ةيداحلا ©

 هب لزني ملو اهتامالع هيلع ترهظ :يأ ؛ةافولا هترضح ىنعم ّنأب لوقلا

 . . .نيلأضلا بولق يف ةهبشلا هذه ربك يف لمأتلا :ةرشع ةيناثلا ©

 .رباكألاو فالسألا ميظعت يه ةهبشلا هذهو : خلإ

 ان ان #



 :نيحلاصلا يف وللا وه مهنيد مهكرتو مدآ ينب رفك ببس نأ ءاج ام باب ۹

 ُتاَي

 ْمِهكْرَتَو َمَدآ يِنَب ِرْفُك َبَبَس َّنَأ ًءاَج ام

 َنيِحِلاّصلا يف ٌولُغلا َوُه ْمُهَنِ

 هاما اا ااا ااا امو مم مرمر مومو ممر م هوو وو مور م مم مم ممم ووقف

 ىلإ هب لّضوتي ام :ةغللا يف ببسلا :!مدآ ينب رفك ببس» :هلوق
 ٥0 : جحلا] عقيل م اسلا لإ بس ب دمی :ىلاعت هلوق هنمو «هريغ
 هب لصوتي ِهّنأل ةماعلا يكس اخرا هع هدامبفلا ىلإ لوي كل يأ
 وهف ؛لوصألا لهأ دنع حالطصالا يف امأو .رئبلا نم ءاملا ءاقستسا ىلإ
 دجوأ ببسلا دجو اذإ : يأ . مدعلا همدع نمو دوجنولا هدوجو نم مزلي يذلا

 تبثي رخآ ببس كانه نوكي نأ الإ ؛ببسملا مدُع ببسلا َمِدُع اذإو «بّبسملا

 . ببسملا هب

 «نالف ونب :ليق اذإ هْنأل ؛ءاسنلاو لاجرلا لمشي :1مدآ ينب» :هلوق
eلج يأ «نالف ونب : : ليق اذإ 3 «مهڻانإو مهروكذ لمش ؛  

 نرالا مهب دارملاف ؛نّيعم

 . مهكرت ببسو : ينعي :(مهكرتولا :هلوق

 ءهلعاف ىلإ فاضم ردصم كرت َّنأل ؛كرت لوعففم «مهنيد» :هلوق

 ١ .هب ًالوعفم نوكي ؟مهنیدو

 , نم وهو «لصفلا ريمض ىمسُي ريمضلا اذه :(ولغلا وهلا :هلوق

 سيل حجارلا لوقلا ىلع لصفلا ريمض نأل ربخ :ولغلاو «ديكوتلا تاودأ

 .اًحادق وأ اًحدم ءانثلا ىف دحلا ةزواجم وه :ولغلاو .بارعإلا نم لحم هل



 ۳ نيحلاصلا يف وّلُعلا وه مهنيد مهكرتو مدآ ينب رفُك ببس نأ ءاج ام باب

 ه يب حس مر سود

 ىف ْاوُنْنَت ال بتلا لَها :َّلَجَو رع وللا لوقو
 . 4 ةڪنیو

 ولغلاو . "ارش اهيلع اونثأف ترم يتلا ةزانجلا هنمو «ءانث ىمسُي : حدقلاو
 .اًحدم ءانثلا يف ّدحلا ةزواجم :انه

 ءدابعلا قحو هللا قحب ماق يذلا وه :حلاصلا :«نيحلاصلا» :هلوق

 :هلوقب هللا ىلإ بسنُي نأ نودب هببس ىلإ ءيشلا ةفاضإ ةمجرتلا هذه يفو

 زئاج اذهو :««نيحلاصلا يف ولغلا وه مهنيد مهكرتو مدآ ينب رفك ببس ّنأ»

 لبق نم تبث دق ببسلا ناك اذإ كلذو ءاًحيحصو ةقيقح ببسلا ناك اذإ

 .عقاولا وأ سحلا وأ عرشلا

 نم لفسألا كردلا ىف ناكل ءانأ الول» :ِةْلكك لوسرلا لاق دقو
 ١ .بلاط ابأ هّمع :ينعي ؛©””هرانلا

 .- لجو زع هللا لوق بابو : ينعي :2«- لجو زع هللا لوقو» :هلوق

 :ىراصتلاو دوهيلا مهو «ءادن : * بّتكحْلا لَهَا :هلوق

 .ىراصنلل ليجنإلاو «دوهيلل ةاروتلا :باتكلاو

 وأ اًحدم ّذحلا اوزواجتت ال :يأ : 4ير يف أوُننَم ل :هلوق

 يف اولغ مهنإف ؛اًمومع باتكلا لهأل ةبسنلاب كلذك عقاو رمألاو ءاًحدق

 )١( ةيآلا :ءاسنلا ةروس ١9/1.

 ١/ 47١(« «تيملا ىلع سانلا ءانث باب «زئانجلا باتك) يراخبلا :هاور «سنأ ثيدح نم (۲)

 .(184/7 ءرش وأ ريخ هيلع ىنثي نميف باب «زئانجلا باتك) ملسمو
 يبأ ةبقنم باب «راصنألا بقانم باتك) يراخبلا :هاور «بلطملا دبع نب سابعلا ثيدح نس (۳)

 ۱۹٤/١(. «بلاط يبأل اب يبنلا ةعافش باب «ناميإلا باتك) ملسمو «(1۲ /۳ «بلاط



 نيحلاصلا يف َوُلُعلا وه مهنيد مهكرتو مدآ ينب رفُك ببس نأ ءاج ام باب 4

 هّنِإ «ىراضنلا لاق ثيح ءاححدقو اًحدم مالسلا هيلع ميرم نب ئسيع
 هّمأ َّنِإ :اولاقو ءاًحدق هيف اولغ دوهيلاو .ةثالث ثلاث هولعجو هللا نبا:

 ا هنيد يف الغ نيفرطلا نم لكف ؛ هللا 2 07 هّنإو «ةيناز

A2اووف  

 ىلاعتو ا هلاق ام وهو : 4 وحل لإ هلأ لع اووف الرو .هلوق
 1 .اًدلو الو ةبحاص ذختي مل «دمص ءدحأ «دحاو هلإ :هنأب هسفن نع

 ةغيص هذه : هنأ وسر رم نبأ ىَسِع حيل اَمّنِإو :هلوق

 الإ مير لبا ىسيع حيسملا ام : ىنعملا نوكيفن ؟4مكإ8 هقيرطو ءرصح
 . هللا ىلإ هنوفيضي نيذلا يراضتلا ارق عطقبلا هنأ ىلإ فاه « هللا لوسر

 : ىزاصنلا لوقلو «باّذك هن : دوهيلا لوقل لاطبإ لأ لور : هلوق يفو

 ر ار قيافتإ :دوهيلا لوقل لاطبإ دمو : :هلوق يفو . هلإ هّنإ

 0 .ناكف ْنُك هل لاق ْنأ : جر ل امتنا يتلا هتملكو

 ةالصللا هيلع ىسيع لعج لجو زع هنإ :يأ :4ُهَنَم حورو :هلوق
 اًقيرشت هيلإ هحور فاضأو «حورو دسج نم مدآ ينب نم هريغك مالسلاو

 er ' :ٌص) € نم هِي تحفو :مدآ يف ىلاعت هلوق يف امك ؛اًميركتو

 ۰ ا ب كيرعلل ذيك

 هلسز نمو «باتكلا لهأل باطخلا : ولوو لب اوما :هلوق

 .مهلضفأو مهمتاخو مهرخآ وه يذلا ايب دمحم

 .ةثالث ثلاث هللا نإ : يأ :« كلت اووف الر :هلوق . ت4 »ل را ر

 يأ ؛ةفوذحملا نكيل ربخ : ا : «ْمحل اح ارنا :هلوق
 1 ٠ .مكل اًريخ نكي اوهتنا



 ۳1 نيحلاصلا يف َوّلُقلا وه مهنيد مهكرتو مدآ ينب رفُك ببس نأ ءاج ام باب

 ااا ااا ااا مما ارو وم م ممم مم مم م مومو

 8 1 رت نأ ووش هي لإ هلآ اإ :هلوق

 امل كلام هّنأل ؛دلو هل نوكي نأ هل اًهيزنت : يأ : 4ضّرالا ىف اَمَو توسل

 ةاليطلا ةيلغ فرع نب ن مج نمو «ضرألا يف امو تاوامسلا يف

 وأ هللا عم اّهَلِإ نوكي فيكف ؛نيبوبرملا نيكولمملا ةلمج نم وهف ؛ مالسلاو

 هلل اًدلو

 ءةيآلا لامكإ ىلإ ىلاعت هللا همحر فلؤملا رشي مل :(هيبنت) #

 .ةدئاف اهل انلامكإ يف نوكي نأ وجرنو

 اًظيفح نوكي نأ ىلاعت هللا ىفك :يأ :45یکر را کرل :هلوق

 ةبآلا هذه نم دهاشلاو .مهلامعأب اًملاع « «مهلاوحأل اًربدم «هدابع ىلع

 نّمضتي هَّنأل ؛نيدلا يف ٌرلغلا نع ىهنف ؛(ميي ىف أولت ل :هلوق
 :اهنم «ةريثك دسافم

 ناك نإ اهتحتو ءاحّحدم ناك نإ هتلزنم قوف هيف ولغملل ليزنت هنأ ١

 .اًحدق

 له نم عقاولا وه امك هيف ولغملا اذه ةدابع ىلإ يدؤي هنأ -

 .ولغلا

 نأ اّمإ سفّنلا َّنأل ؛ ىلاعتو هناحبس هللا ميظعت نع ّدصي هنأ -"
 هئارطإو قولخملا اذهب ولغلاب تلغشنا اذإف ؛قحلاب وأ لطابلاب لغشنت

 .قوقح نم ىلاعت هلل بجي ام تيسنو هب تقّلعت ؛ هميظعتو

 مظاعتيو ءهسفنب وهزي هَّنإف ؛اًدوجوم ناك نإ هيف ولغملا َّنأ
 بجوتو ءاخدم تناك نإ هيف ولغملا دسفت ةدسفم هذهو ءاهب بجعيو

 .اًحدق تناك نإ اذهو اذه نيب ءالبلاو بورحلا مايقو ءاضغبلاو ةوادعلا



 نيحلاصلا يف لا وه مهتيد مهكرتو مدآ ينب رف ببس نأ ءاج ام باب ۳

 O ا
 وار مه لم < هس كير يول تي و

 قوعيو ثوغي الو اعاوس الو ادو 5 وک هلا نرذن ال . قو :ىَلاَعَت

 و 504

 هب دارملاو ؛ءازجلاو لمعلا ىلع قلطُي نيدلا : ميِد ن :هلوق
 . مهريغو نيقولخنلا يف اًولغ مكتدابع اولعجت الإ :ىنعملاو .لمعلا :انه
 ؟تادابعلا يف ولغلا اذه يف لخدي لهو

 ناسنإلا قهري نأ لثم «تادابعلا يف ولغلا لخدي «معن :باوجلا
 نع ديزي نأ لثمو ٠ “كلذ نع ىهن ةي يبنلا داف ؛اهبعتيو ةدابعلاب هسفن

 عورشملا نع ةدئاز راكذأب يتأي وأ «ةريبك تارمجب يمري نأك «عورشملا:
 معي نيدلا يف ولغلا نع يهنلاف ؛اذه ريغ وأ دراولل ًاليمكت تاولصلا رابدأ

 ْ .هجو لك نم ولغلا
 الكا اجا 0#

 رثألا اذهو «(«يراخبلا حيحص) يف : : يأ :؟«(حيحصلا» يفو» :هلوق

 ريما جاب يف ةرابعلا هذه لثم ىلع مالكلا قبس دقو «فئصملا هرصتخا

 , . هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو ديحوتلا

 . ضعبل مهضعب لاق : ينأ : 4أرلار» :هلوق

 ' .نونلاب دكؤم يهن اذهو «نكرتتو نعدت ال : يأ : رَ ال :هلوق

 نم اًدحأ. اونكمت وأ اهتدابغ اورذت ال رمل : 4لا » :هلوق

 ؟اهتناهإ

 .۲۳ :حون ةروس ١

 دالا يف ديدجتلا نم هركي ام باب «دجهتلا باتك) يراخبلا : هاؤر «ةشئاع ثيدح يف امك قفز

 .(6141/1 « . . .هتالص يف سعن نم رمأ باب «نيرفاسملا ةالص باتک) ملسمو ۱



 ۳۹۷ نيحلاصلا يف وْلُعلا وه مهنيد مهكرتو مدآ ينب رفُك ببس نأ ءاج ام باب

 ااا او وو مر ممم مم مف م مف فف

 نم اًدحأ اونكمت الو «مكتهلآل اورصتنا :يأ ؛ناينعملا :باوجلا
 ءاهيلع اوصرحا لب ءاًضيأ اهتدابع اوعدت الو «سانلل اهوعدت الو ءاهتناهإ

 نوصاوتي تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا سكع لطابلاب يصاوّنتلا نم اذهو

 . قحلاب

 :ىلاعت هلوق يف اهلثم «ديكوتلل ةدئاز :ال :«اًءاَوْس الرف و ر

 «لقتسملاك اهلوخدم اولعج مهنأ اهتدئافو ء[۷ :ةحتافلا] 4َنيِلآَصلا الو

 الد اًدَو# :ىلاعت هلوق .امهقبس نم ةبترم نود امهف ؛رسنو قوعي فالخب
 َّنأل ؛اهريغ ىلع ةّيزم اهل نأك ةسمخلا هذه ارو َقَوْمَيَو توشي الو اوس

 اهوصخف ؛ مهتهلآ رابك اهّنأكو ؛نودبعي ام لك لمشي ماع 5ُ4 َتهلاَ# :هلوق

 ل. + ظابب: وأ حب ةاوس دبع ام لك وهو لإ عمج :ةهلآلاو .ركذلاب

 نبا لاق .لطاب وهف ؛هللا ريغ ناك نإو «ءقح وهف ؛هللا وه دوبعملا ناك اذإ

 موق نم نيحلاص لاجر ءامسأ هذه» :ةيآلا هذه يف امهنع هللا يضر سابع

 .(حون

 نيحلاص لاجر ءامسأ هذه» :لاق ثيح ءلاكشإ ريسفتلا اذه يفو

 مت د حن لاق :ىلاعت لاق «حون لبق اهن نآرقلا رهاظو ج 2

 ملا ر ال لاو © اح لإ دوو ملام ُهدْب رل نم اواو ِفْوَصَع
 مث ءاهنودبعي اوناک حون موق َّنأ :ةميركلا ةيآلا رهاظ ؛[۲۲ ۔ ۲۱ :حون]

 :اولاقو اوب مهنكلو «هدحو هللا ةدابعب مهرمأو ءاهتدابع نع حون مهاهن

 نب دمحم لوق (حون لبق مهنأب لوقلا :ينعأ) اذهو 4ها دردن الل
 - لمتحيو .نآرقلا رهاظ هتقفاومل حجارلا وهو «سيق نب دمحمو بعك

 لاجرلا ءالؤه هل باجتسا هّنأو «حون ةلاسر لوأ يف اذه نأ  ديعب وهو

 ىتح ديعب اذه نکل ءمهودبع مث حون لبق اوتام كلذ دعب مث «هب اونمآو



 ' نيحلاصلا يف وَلا وه مهنيد مهكرتو مدآ ينب رفُك ببس نأ ءاج ام باب ۳۸

 ئل اًملف «حؤئ مو نم نيجلاص لاج ُءاَمْسَأ هذه» : لاق

 . يبا مِهِسلاَجم ىلإ اوُبِصْنا نأ :مهِمْؤَت ىلإ ُناَطِيَّشلا ىحْؤَأ ؛اوُكَلَم

 می اوُلَعَفَف ينا از ءاَباَصْنَأ اهيف َنوُسِلْحَي اوُناَك

 "”0ثَدبُع ؛ معلا ي ینو كلوا َكَلَه اَذِإ ىَّتَح دبع

 مانصأ هذه :لاقُي نأ ةيآلا ريسفت نأ مهملاف 7 نبا نع رثألا قايس نم

 ... ماهلإ يحو سیلو « ةسوسو يحو : يأ : «ناطيشلا ىحوأ» :هلوق

 لک وهو بص عمج : :باصنألا : ؟مهسلاجم ىلإ اوبصنا نأ» :هلوق

 .هريغ وأ رجح وأ اصع نم بصني ام

 ا يف اًباصنأ اوعض : يأ : ؛مهئامسأب مهومسولا :هلوق

 ؛زشن اذهو «قوعي اذهو «ثرغي اذهو «عاوس اذهو «دو اذه :اولوقو

 مهل نیز اذكه ٠ ءاهيلع اوطشنتف مهتدابع اوركذتت مهومتيأر اذإ لجأل

 لع كد لهو : مدآل لاق امك ناطيشلا نم ةسوسوو رورغ اذهو «ناطيشلا

 هللا ةدابع ركذتي ال دبعلا ناك اذإو 1٠١[. :هط] لّ ال سلم دل َوَرَجَ
 ش ..ةمودعم وأ ةرصاق ةدابع هذهف ؛ءالؤه حابشأ ةيؤرب لإ

 ١ تابع ؛ملعلا يسنو كئلوأ كله اذإ ىتح. ؛دبعت ملو اولعفف» :هلوق

 ' ةرشع حونو مدآ نيب ناك هنأ امهنع هللا يضر سابع نبا ركذ : “هلا نود نم

 ٠ «قّرفتلاو عل CEE اذإ ىتح. «ةنس ةئم نرقلاو «نورق

 ۰ نأ هلا تع ٌهَدِسَو هما سالا 5گ: ىلاعت لاق امك ؟نييبنلا هللا ثعبف

 .ةيآلا [11 :ةرقبلا] 4. . .نيِرِذنمَو كبري
 ' 0010/0 ..#ثوغي الو اًهاوس الو ادو باب «ريسفتلا باتك) يراخبلا .:هاور ()



 ۳۹4 نيحلاصلا يف َوْلُقلا وه مهنيد مهكرتو مدآ ينب رفُك ببس نأ ءاج ام باب

0 e ا e 

 .امُهوُدَبَعَف

 هريسفت لهو «ةيآلل امهنع هللا يضر سابع نبا ريسفت وه اذه

 ی

 E aS ؛نآرقلا ىلإ ًالوأ ريسفتلا يف عجري :تباوجلا

 ا راتو :اهريسفت «ةّيه ام َكَْرْدَأ :i ىلاعت هلوق لثم ءاًضعب

 E لوسرلا ةنس ىلإف ؛نآرقلا يف دجن مل نإف ١١[« ء١٠ :ةعراقلا]

 ؛كش الب ةّجح يباحصلا ريسفتو «ةباحصلا ريسفت ىلإف ؛دجن مل نإف

 نم رثكأ هنع نوفرعيو «مهتغلبو مهرصعب لزن ثيح نآرقلاب ىردأ مهّنأل

 ؛عوفرملا مكح يف يباحصلا ريسفت نإ :ءاملعلا ضعب لاق ىتح «مهريغ

 فلتخا نإف «مهدعب نم ىلع ةجّبح هلآ كش ال هنكل «حيحصب سيل اذهو

 ام ىلع لدت ةيآلاو «ةيآلا قايس هحجري امب انذخأ ريسفتلا ىف ةباحصلا

 لبق اوناك نيحلاصلا موقلا ءالؤه َّنأ قايسلا رهاظ َّنأ الإ ؛سابع نبا هركذ
 حجارلا لوقلا تفرع دقو هِي حون

 سابع نبا َّنأ آلإ ؛سابع نبا ريسفتك اذهو .نمزلا :؛دمألا» :هلوق

 ىلع اوفكع» :لوقي انهو ««مهسلاجم يف باصنألا اولعج مهنإ» :لوقي

 ؛مهسلاجم يف اوربق مهّنأ وأ ءاذهو اذه اولعف مهّنأ دعبي الو «(مهروبق

 .روبقلا لحم يه نوكتف

 اإ ةدابعلا ببسف ؛«مهودبعف ؛دمألا مهيلع لاط مئ :هلوق دهاشلاو

 .مهودبع ىتح نيحلاصلا ءالؤه يف ولغلا

 انف دن خل



 ريتال E ل ورا بس ا ۳۷۰

 تطأ امك ينور الا : َلاَك يب هللا َلوُسَراَنَأ ؛َرَمُع ْنَعَو
 . (ُُلوُسَرَو 4 هللا ُدْبَع :اوُلوُقَك ءٌدِبَع ان امن َمِيَرَم نبا ىَّراَصنلا
60 

 .٠ هاج رح 9

 .حدملا يف ةغلابملا : ءارطإلا :؟ينورطت الد :هلوق
 ترطأ امك» : هلوق وهو «هيبشتلا اذه ىلع َبَصْنُم هنأ لمتحي يهنلا اذهو

 : يريصوبلا لوق يحوي اذهبو «هل اًباوأ اّهْلِإ هولعج ثيح «٤ميرم نبا ىراصنلا

 :مكتحاو هيف اخدم تئش تئش امب مكحاو مهيبن يف ىراصنلا هتعدا ام عد

 وأ هللا نبا مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع نأ ىراصنلا هلاق ام عد : يأ
 َّنأ لمتحيو .هيضري ال امب ولو هحدم يف كمف ألما يقابلاو «ةثالث ثلاث
 هنود امو میرم نب ىسيع يف ىراصنلا ولغ هباشي ام لمشيف ؛ ماع يهنلا
 .ءارطإ َّنأل ؛قلطملا هيبشتلل ال هيبشتلا قلطمل «ترطأ امك» :هلوق نوكيو
 أ ثيحح ال ميركلا لوسرلا اذه يف ولغلا هببس ميرم نب ىسيع ىراصنلا
 .ديع ان امَّنإ) : هلوق اذه دارملا َّنأ ىلع ليلدلاو «ةثالث ثلاثو هلل ابا هولعج
 5 ', «هلوسرو هللا دبع اولوقف

 او و وج ب : يأ :«دبع انأ امنإ» :هلوق
 .اًدبأ + لجو زع - هللا هب صتخي

 ' فصو قدصأ نافصولا ناذه :«هلوسرو هللا دبع اولوقف» :هلوق
 ' شا دابع نم نوكي نأ ناسنإلل فصو فرشأف ؛يي لوسرلا يف هفرشأو
 ' ,[37 :ناقرفلا] اوه ألا لع وشي تريل تا ذاحبيو# : ىلاعت لاق
 ؛[١۷١ :٠ تافاصلا] نيسم اوال انيك ْتَقَبَس دقو :ىلاعت لاقو
 مهنوك نكل «ميظع فرش ةلاسرلا نأ عم ةلاسرلا لبق ةيدوبعلاب هللا مهفصوف

 . ملسم دنع هدجأ ملو «(1۸۳۰ )٤٥ ۳٤ يراخبلا هجرخأ (1)



 ۳۷۱ نيحلاصلا يف وّلُعلا وه مهنيد مهكرتو مدآ ينب رفك ببس نأ ءاج ام. باب

messecenecacannnrveneeneneenenenenecceececacaratnerenesecnenaveveceresannnavensnuenesnrens 

 ءهب فصو قحأو هل فصو فرشأو «مظعأو فرشأ - لجو زع - هلل اًدابع

 : هتبوبحم يف رعاشلا لوقي اذهلو

 يئامسأ فرشأهنإف اهديعايبألإينعدتال

 فرشأ هّنأل ؛ةنالف دبع اي :لق ينملكت نأ تدرأ اذإ تنأ : يأ

 نأ دهشأو» :ةلاسرلاب هل دهشنو هيلع ملسن امدنع انتالص يف لوقن اذهلو

 ةالصلا هيلع يبنلا هراتخا فصو لضفأ اذهف ؛«هلوسرو هدبع اًدمحم

 هسفنل مالسلاو

 : يهو ءماسقأ ةثالث قوقحلا َّنأ ملعاو

 « لسرم يبن الو « برقم كلم ال :هريغ هيف كرشي ال هلل قح : لوألا

 .تافصلاو ءامسألاو ةيهولألاو ةيبوبرلا نم هب صتخي ام وهو

 امب مهليجبتو مهريقوتو مهتناعإ وهو «لسرلل صاخ قح :يناثلا
 .نوقحتسي

 قوقحلا هذهو «هلسرو هللاب ناميإلا وهو «كرتشم قح :ثلاثلا

 ؛ 4 ولوُسَرَو هاي اونيو :ىلاعت هلوق يهو «ةميركلا ةيآلا يف ةدوجوم

 يع لوسرلاب صاخ اذه 4« هدفت ةورَوعبو # كرش م قحاذهف مف

 هناحبس - هللاب صاخ اذه ٩[ :حتفلا] 4اًليِصآَو ٌهَرْكب حيو

 .- ىلاعتو

 :نولوقيف ؛هل هللا قح نولعجي ايي لوسرلا يف نولغي نيذلاو

 هللا ءامسأ نم مسا مالسلا باب «ناذئتسالا باتك) يراخبلا :هاور ءدوعسم نبا ثيدح نم )١(

 T/8 «ةالصلا يف دهشتلا باب ؛ةالصلا باتك) ملسمو ١757/5(2 «ىلاعت



VYنيحلاصلا يف َوُلُعلا وه مهنيد مهكرتو مدآ ينب رفك ببس نأ ءاج ام باب  

 a e ؛ َولُعلاَو ْمُكاَيإ» : هد هللا لوس لاق :َلاَقَو

 الو هللا نوحبسي امك لوسرلا نوحبسيف لس لا يأ ؛ وحس شو

 ؛ناميإلا فالخب «هب ةصاخلا هللا ا نأل ؛كرش هنأ كش

 هلوق يف ءارطإلا نع ىهنو .هلوسرو هللا نيب ةكرتشملا قوقحلا نو نوف
 ءارطإلا َّنأل ؛«ميرم نب ىسيع ىراصنلا ت ا امك» :مالسلاو ةالصلا هيلع

 ةنيدملا يف .هربق دنع دجويف ؛نآلا عقاولا وه امك هتدابع ىلإ يدؤي ولغلاو

 اي ءانثغأ !هللا لوسر اي «ددملا «ددملا !هللا لوسر اي :لوقيف «هلأسي نم

 تحت هللا وعدي ًالجر ينيعب تيأرو ءاذكهلو «ةسباي اندالب !هللا لوسر
 ا لابقتسا َّنأل ؛ةنيدملا ًالبقتسم تيبلا هرهظ اًيلوم ةبعكلا بازيم

 . هللاب ذايعلاو ةبعكلا لابقتسا نم فرشأ

 لب يبنلاو اف خلا ف لضفأ ةبعكلا :نيلاغملا ضعب لوقيو

 نأ ديري وهف .ةنجلا الو «هتلمحو شرعلا الو «ةبعكلا الو شاو الف ؛اهيف <

 هذهو ءةنجلا ىلعو هتلمحو شرعلا ىلعو ةبعكلا ىلع ةرجحلا لضفي

 «لضفأ لك هدسج نأ حيحصو .هسقتل الو انل لو يبنلا اهاضري ال ةغلابم

 نأل ؛ةنجلاو شرعلاو ةبعكلا نم لضفأ ة ةرجحلا لإ :لوقي هنوك نكلو

 , .كلذ نم ةمالسلا هللا لأسن « هلع اط اذه ا لوشرلا

 : .ريذحتلل : : «مكايإ» : :هلوق

 رسا هيف: تراز «مكايإ ىلع فوطعم :«ولغلاو» :هلوق

 لعفب ةبوصنم ايإ نأ :اًملكت هلقأو باوصلل ليق ام: برقأو ءاّريثك اًبارطضا
 فوطعم راغلو «ءكرغت نأ كسفن رذحا : : يأ ؛رذخا كايإ هريدقت ردقم رمأ :

 .ولغلا رذحاو : يأ ؛كايإ ىلع

 ل e : قبس امك ولغلاو



 نو نيحلاصلا يف وللا وه مهنيد مهكرتو مدآ ينب رفُك ببس نأ ءاج ام باب

 . علا ْمُكَلِبَق بَ ناك ْنَم َكَلْهَ امن

 ىفو دبعتلا ىفو ءانثلا يف دحلا ةزواجم :لاقيف ؛اضيأ كلذ نم رثكأ

 ؛سابع نبا ىور ثيح «تارمجلا يمر يف درو ثيدحلا اذه َّنأل ؛لمعلا

 . ىصح ىل طقلا» :هتقان ىلع وهو ةبقعلا ةادغ واک هللا لوسر لاق :لاق

 .هفك ىف نهضفني لعجف ؛فذخلا ىصح نه تايصح عبس هل تطقلف

 ناك نم كلهأ امّنِإف ؛نيدلا يف ولغلاو مكاّيإو ءاومراف ءالؤه لاثمأ :لوقيو

 .كلهأ لعاف :ولغلاو .هجام نبا ظفل اذه .«نيدلا يف ولغلا مكلبق

 . مّدقم لوعفم : ؟مكلبق ناك نم» :هلوق

 هيفنو روكذملل مكحلا تابثإ :رصحلاو «رصح ةادأ :«امنإو» :هلوق

 .هادع امع

 :نيينعم لمتحي :«كلهأ» :هلوق

 نم ةرشابم اًعقاو كالهلا نوكي هيلعو «نيدلا كاله دارملا نأ : لوألا

 . كاله ولغلا دّرجم نأل ؛ولغلا

 اذإ :يأ ؛كالهلل اًببس ولغلا نوكي هيلعو ءماسجألا كاله هنأ : يناثلا

 .هللا مهكلهأف هللا ةعاط نع اوجرخ اولغ

 وأ يقيقح «ولغلا مكلبق ناك نم كلهأ امّنإف» :هلوق يف رصحلا لهو

 ؟يفاضإ

 «ىرغصلا» يف يئاسنلاو «0747 ء١٠٠۲ /1) «دنسملا» يف دمحأ :هاور «سابع نبا ثيدح نم (۱)

 باب «كسانملا باتك) هجام نباو TIA /o)» «ىصحلا طاقتلا باب ‹«جحلا كسانم باتک)

 مقرب نابح نباو «(48) مقرب «ةنسلا» يف مصاع يبأ نباو ء(۸/۲٠٠۱ «ىصحلا ردق

 طرش ىلع هححصو )511/1(  مكاحلاو ء(١٤۱۲۷) مقرب ريبكلا» يف يناربطلاو )107

 )٥/ ۱١۷(. «ىربکلا ننسلا يف يقهيبلاو «- يبهذلا هقفاوو «نيخيشلا

 خيش لاق !ذكو «٤ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإ» ١۳۷(: /8)«عومجملا» يف يوونلا لاقو

 .0 * ”ص) «ميقتسملا طارصلا ءاضتفا» يف مالسإلا



vtنيحلاضلا يف َوْلُملا وه مهنيد مهكرتو مدآ ينب رفُك ببس نأ ءاج ام باب  

aeessesesasereeevisennenenorerasasanensrennnennenevavecanaconenavarnonenecacareceneennaorese 

 كانه ْنأ وهو «لاكشإ لصح ؛يقيقح هّلإ :ليق نإ :باوجلا
 لثم ءولغلا ريغ لامعأ ىلإ اهيف كالهلا يب يبنلا فاضأ ثيداحأ
 ؛هوكرت فيرشلا مهيف قرس اذإ مهّنآ مكلبق ناك نم كلهآ امنإ» : ئ هلوق
 اذإف ؛نالباقتم نارصح انهف ؛ ”«ّدحلا هيلع اوماقأ فيعضلا مهيف قرس اذإو
 نيثيدحلا نيب راص ؛ةقيقح اذهب الإ كاله ال هنأ ىنعمب يقيقح هّنِإ :انلق
 0 . ضقانت

 ال هتف ؛نيعم لی رابتعاب : يأ ؛يفاضإ رصحلا نإ :ليق ناو

 ءافاضإ رصحلا نوكي ذ ذئنيحو « ضقادت كك هئيدح يف نوكي ًالثل.رخآلا

 Gg TGs لاقيف

 كرا يو ا ااف اذإ سانلا كلهيف

 ىلع نهربيو ءولغلا نم هتمأ ا لوسرلا رّذحُي ثيدحلا اذه يفو

 ؛ةقباسلا ممألل هكالهإلو عرشلل فلاخم هّنأل كالهلل ببس ولغلا نأ
 و وا ميرحت هنم دافتسيف

 و نوت ااو لک هريذحت : لوألا هجولا

 ناك امو ءانلبق نم كلهأ امك ممألا كالهإل ببس هلآ : يناثلا هجولا
 .اًمرحم ناك كالهلل اًببس

 مهنمف ؛طسوو نافرط ةدابعلا يف ساّئلاو :ةدابعلا يف سانلا ماسقأ *
 هيف ىلاغلا .نيب هللا نيدف . طسوتملا مهنمو ءطّرَقُملا مهنمو ءطِرْفُملا

  61١,دودحلا) يف ملسمو 201/1 «ءايينألا ثيداخأ) يف يراخبلا :هجرخأ ۳/ 01718.



 م/م نيحلاصلا يف َوّلُعلا وه مهنيد مهكرتو مدآ ينب رفُك ببس نأ ءاج ام باب

 0 ا اا ل ال ا ا ا ا ا ا ا اا لا

 اذه ءاذه ىلإ الو اذه ىلإ ليمي ال ًالدتعم ناسنإلا نوكو «هنع ىفاجلاو

 مدعو نواهتلا الو «ةغلابملاو نيدلا ىف ددشتلا زوجي الف ؟بجاولا وه

 .اذهو اذه نيب اًطسو نك لب «ةالابملا

 يف ولغلا :اهنمو «ةديقعلا يف ولغلا :اهنم ؛ةريثك ماسقأ هل ولغلاو

 ةلثمألاو .تاداعلا ىف ولغلا :اهنمو «ةلماعملا يف ولغلا ءاهنمو «ةدابعلا

 مالكلا لهأ هيف قّدشت ام لثمف ؛ةديقعلا يف ولغلا اّمأ :يلي امك اهيلع

 ىلإ اولصو ىتح اوقّمعتو اوقّدشت مالكلا لهأ َّنإف «تافصلا تابثإل ةبسنلاب
 امإ :نيرمأ نم دحاو ىلإ قّمعتلا اذه مهب ىذا ىتح ءاّعطق كالهلا

 تابثإ ىنعم اذه :اولاقف «هقلخب هللا اولثم مهن اًمإ . ليطعتلا وأ «ليثمتلا

 هولطع وأ ء«هسفن نع هللا ىفن ام اوتبثأ ىتح تابثإلا يف اولغف «تافصلا

 تابثإ َّنأ اومعزو «تاقولخملا ةهباشم نع ههيزنت ىنعم اذه :اولاقو

 .هسفنل هللا هتبثأ ام اوفنف ؛هيبشت تافّصلا

 يف الو تابثإلا يف قمعتت ملف ؛كلذ يف تدصتقا طسرلا ةمألا نكل

 لع كيرف نأ اكل سيلا :اولاقو: ظفللا زهاوظب وخاف ةيردعلاو يفنلا

 ءالؤه لخد املو «ميقتسملا طارصلا ىلع اوناك لب ءاوكلهي ملف ؛كلذ

 رومألا هذه يف نوقّمعتي اوراص نيدلا يف مهريغو مورلاو سرفلا

 هللا لأسن ءاوعاض ىَّنح ؛ ؛اًدبأ ىهتنت زت ال تارظانمو تالداجم نولداجيو

 نع مالا انك وم نورك احلا هدررأ يتلا تاداريإلا لكو .ةمالسلا

 . طسولا ةّمألا مه نيذلا ةباحصلا اهدروي مل «صوصنلا

 لالخإلا نأ ىري ثيحب ؛اهيف ددشتلا وهف ؛تادابعلا يف ولغلا امأ

 ثيح «ةلزتعملاو جراوخلا ولغك ؛مالسإلا نع جورخو رفك اهنم ءيشب

 همد لحو مالسإلا نع جراخ وهف ؛رئابكلا نم ةريبك لعف نم نإ :اولاق



 نيحلاصلا يف للا وه مهنيد مهكرتو مدآ ينب رفك ببس نأ ءاج ام باب ۳۷٦

asasaccesenarensnvsesenanennsececavanananeseenevenananasenaceranananveveseroevnrreranonecens 

 ثيحا «ةلزتعملا اذكو «ءامدلا كفسو ةمئألا ىلع جورخلا اوحابأو «هلامو

 اذهف ؛رفكلاو ناميإلا :نيتلزنملا نيب ةلزنمب وهف ؛ةريبك لعف نم :اولاق

 نإ :اولاقف «ةئجرملا لهاست هلباق ددشتلا اذهو ..كالهلا ىلإ ىّدذآ دشت

 نم جرخت ال «رئابكلا نم اهوحنو رمخلا برشو ةقرسلاو انّزلاو لتقلا
 ّنِإو .«رارقإلا ناميإلا يف يفكي هنإو ءاّئيش ناميإلا نم صقنت الو 5

 سانلا فلتخي ال هنأ ؛للك هللا لوسرو ليربج ناميإك ةريبكلا لعاف نامي

 ::ليق اذإو رقم هّنأل نمؤم سيلبإ َّنِإ : ل

 ش .بذاك وه لب «قداصب سيل هرارقإ نذإ :اولاق ؛هرقک هللا نإ

 الو .(نامزلا اذه ىف سالا نم ريثكل نوحلصي ةقيقحلا يف ءالؤهو
 ةنسلاا لهأ بهذمو ءددشتلاب فرطت لوألاو «لهالتلاب فّرطت اذه نأ كش
 ؛.هتيصعم ردقب ناميإلا صقان ةيصعملا لعافو «صقنيو ديزي ناميإلا نأ
 رفك هنأ ىلع صوصنلا تنهرب امب الإ ناميإلا نم جرخي الو

 ءيش لك ميرحتب رومألا يف ددشتلا وهف ؛تالماعملا يف ولغلا امأو
 هتايح تابجاو نع ديزي نأ ناسنإلل زوجي ال هَّنأو «ةليسو ناك ولو ىتح

 ؛اينّدلاب لغتشا نم :اولاق ثيح ؛ةّيفوصلا هكلس كلسم اذهو «ةيزورضلا .

 كتجاح ىلع داز ام يرتشت نأ زوجي ال :اولاقوإ چ ديرم ريغ وهف

 0 ش . كلذ هبشأ امو .ةيرورضلا

 لاملا يمني ءيش لك لحب و لا لو
 أ هللاب ذايعلاو  ءالؤهف . كلذ زيغو شغلاو ابّرلاا ىتح ؛داصتقالا يّوقيو

 ءيش لك يفو اهفصو يفو اهنمث يف بذكي هدجتف ؛لهاستلاب نوفّرطتم
 ۰ . فرط هنأ كش ال اذهو «نيسلف وأ اًسلف بسكي نأ لجأل

 أ .صوصنلا هب تءاج ام قفو تالماعملا لحت : : لاقي نأ طسوتلاو



 VY نيحلاصلا يف وللا وه مهنيد مهكرتو مدآ ينب رفُك ببس نأ ءاج ام باب

 » :َلاَ ةا هللا لوّسَر نأ ؛ِدوُعْسَم نبا نع مِلْسْمِلَو

 . ئالت اَهَلاَق . «َنوُعْطَتَتُملا

 رَ 4

 ؛اًمارح ءيش لك سيلف ؛[١۲۷ :ةرقبلا] اربا مرح يبل هللا لحاو#

 «نورتشيو نوعيبي مهنع هللا يضر ةباحصلاو «ىرتشاو عاب ب يبنلاف

 رقي 25 يبنلاو

 اذإ ناسنإلا نأ ىشخُي ةداعلا هذه تناك اذإف ؛تاداعلا ىف ولغلا امأو

 ال اذهف ؛ ةدابعلا يف لوحتلا ىلإ ةداعلا يف لّوحتلا 7 لقتنا اهنع لّوحت

 ناك اذإ اّمأ «ةديدج ةداع ىلإ لوحتي الو اهب كّسمتي ناسنإلا نأ جرح

 ؛ىلوألا نم ديفأ ةديفم ةديدج ةداع ىلإ لّوحتلا نم كعنمي ةداعلا :ىف 0

 ثدح رمأ يف هتداعب كّسمت اًدحأ نأ ولف ءهنع يهنملا ولغلا نم ما

 يف طرفمو ٍلاغ ةقيقحلا يف اذه 0 ا

 نأ ىَشْخُي هنكل < ‹حلاصملا ةيواستم تاداعلا تناك نإ اّمأو .ةداعلا هذه

 فرشلاب لخت دق يتلا تاداعلا يف عسوتلا ىلإ ةداعلا هذه نم سانلا لقتني

 .ةديدجلا ةداعلا ىلإ لوحتي الف ؛نيدلا وأ

 انني ردح دك

 ءاوس «قّدشتملا رغعقتملا قمعتملا وه : عطَتملا : «نوعطنتملا» :هلوق

 لاوقألا يف كلذ ناك ولو ىتح «كلاه وهف ؛لاعفألا يف وأ مالكلا يف ناك

 هقمعتب نرتقي امبر هّنِإ ىتح «لاحلا هذهب نوكي سانلا ضعبف ؛ةداتعملا

 مّلكت اذإ هدجتف هب نرتقي امبرو «بلاغلا يف سفنلاب باجعإلا هعطنتو

 .لاوقألا نم كلذ ريغ ىلإ فنألا نم درلا عمستف هيلع مّلستف هاب ملكتي

 اذهلو ءربكلا ىلإ وأ باجعإلا ىلإ يدؤي دق اًضيأ كلذك لاعفألاب عطنتلاو

 ٤/ ۲٠٠١(. «نوعطنتملا كله باب ءملعلا باتك) يف (1)



 نيحلاصلا يف وللا وه مهنيد مهكرتو مدآ ينب رفُك ببس نأ ءاج ام باب ۷۸

 :ٌلِئاسَم هيف ©

 0 ْنّيَبَت ؛ُهَدْعَب َنْيَباَبَو بابلا اذه َمهْف ْنَم نأ : ىلوألا
 . بجعل ىلا بوق هبيلْقَتو ۾ هللا ٍةرْدُق ْنِم ىَأَرَو السلا

 وغلا هبشي ةينيدلا لئاسملا يف اًضيأ عطنتلاو .«نوعطنتملا َكَلَه» :لاق
 نم نمانلا 'ضعب هلعفي ام كلذ نمو «كالهلا بابسأ نم اًضيأ وهف ؛اهيف
 ةنع لاسي. مل امع نولأسي ثيح ءاهيف رعقتلاو ىلاغت هللا تافص يف عطنتلا

 ٌدشأو مهنم ريخ ةباحصلا نأ نوملعي مهو «مهنع هللا يضر ةباحصلا
 ةلئسألا ىلع ةباجإلا نم هدنع يذلا هللا لوسر مهيفو ملعلا ىلع اًصرح

 ١ . مهملع غلب امهم سانلا نم هريج دنع سيل ام
 اار ءولخلا ميرحت ىلع لدت اهلك ةثالثلا ثيداحألا هذهف

 نيدلاب ضيقن يفرط نيب هلل ىلإ دبعلا ريسي نأ بجاولا َّنأو .كالهلل
 نأ يخبنيف ؛طسولا وه اهنيدو طسولا يه َةّمألا هذه نأ امكف «طسولا

 . طسولا قيرطلا ىلع اهنيد يف اهريس نوكي

 : لئاسم هيف

 بألا ريس وب هما يج ف رشا :ىلوألا ©

 .مالسإلا ةبرغ هل ن نبت ؛هدعب نيبابو - نمل ون ال أل الاتو : ةميركلا

 ريثكف تر صلاخلا هولا رع يللا مالسإلا 00000
 ادجت الف ؛مهروبق يف نيحلاصلا يف ولغلا اهيف دجت ةيمالسإلا نادلبلا نم
 لجر ربق سيل نوكي دقو «نيحلاصلا روبق يف ولغ هيفو لإ اًملسم ادلب
 ؛لهأف ؛امهنع هللا يضر يلع نب نيسحلا ربق لثمءاّمهو نوكي دق .«حلاص



 ۳4 ا

 و رر

 تيس اَمَو ءءاَيبْنألا ُنيِد هب َرّيُغ ٍءْيَش ت لَو

 رصم لهأو ءاندنع :نولوقي 5 لهأو ءاندنع وه :نولوقي قارعلا

 هنأ اًمإ نيسحلا راصف ؛برغملا ىف وه :لوقي مهضعبو ءاندنع :نولوقي

 امك هنا مهملاف ؛ميحضت سيلا دلك ادھر ًالاصوأ عّطقُم وأ «لاجر ةعبرأ

 يف يأ مالسإلا ةبرغ كل نيبت :باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيش لاق

 .نيملسملا

 اهيف باهولا دبع نب دمحم خيشلا ةوعد لبق ةيبرعلا ةريزجلا كلذكو

 - هللا قيفوتب نكلو ءدصقُتو اهيلإ جحُيو هللا نود نم دبعُت بابقو روبق

 ىتح دوعس نب دمحم مامإلا عم لجرلا اذه ناعأ هنأ  ىلاعتو هناحبس

 . صلاخلا ديحوتلا ىلع دمحلا هللو دالبلا تراصو ءاهمدهو اهيلع ىضق

 هذه نأ :كلذ هجو :ضرألا ىف ثدح كرش لّوأ ةفرعم :ةيناثلا ©

 مث «مهيف ولغلا ثدحف ا اًماوقأ اوناك حون موق اهدبع يتلا مانصألا

 .نيحلاصلا يف ولغلا نم رذحلا هيفف ؛هللا نود نم اودبع

 عم «كلذ ببس امو «ءايبنألا نيد هب ريغ ءيش لوأ ةفرعم :ةئلاثلا ©

 وه هببسو «كرشلاوه ءايبنألا نيد هب رّيغ ءيش لوأ :مهلسرأ هللا نأ ةفرعم

 :ىلاعت هللا لاق .«مهلسرأ هللا نأ ةفرعم عم» :هلوقو : نيحلاصلا يف رانلا

 ؛[١ 1١ :ةرقبلا] 4َيِرذَمَو يريم يأ هلأ تعم ٌةَدِسو ةا شالا نک

 نيرّشبم نييبنلا هللا ثعبف ءاوفلتخاف «ديحوتلا ىلع ةدحاو ةمأ اوناك : يأ

 اذهف ؛هيف اوفلتخا اميف سانلا نيب مكحيل باتكلا مهعم لزنأو «نيرذنمو

 .مدأ ينب يف كرشلا نم ثدح ام لّوأ



 نيحلاصلا يف وعلا وه مهنيد مهكرتو مدآ ينب رفُك ببس نأ ءاج ام باب ۸۰

 امرت رطفلاو عِئاَرشلا نك َعَم عّدبلا لوب : ةعبارلا

 لوألا : ٍلِطاَبلاِب حلا جزم هلك كلذ َبَبَس نأ : : ةسماخلا
 ايش نیلا ميلا لفأ ْنِم ائ ُلْعِف يناّثلإو ٠ ءَنيحِلاصلا ٌةَبَحَم ةبحم

 ١ ١ ةي ب اوگرا مه مهدي نم نم اريح دب وا

 . .اهذرت رطفلاو عئارشلا نوك عم عدبلا لوبق :ةعبارلا ©

 لب «ةعورشم اهّنأل ال اهلبقت سوفنلا نأ : يأ : «عدبلا لوبق» : :هلوق
 تلبج ةميلسلا رطفلا َّنأل ؛اهذرت ةميلسلا رطفلا كلذكو ءاهّدرت عئارشلا نإ
 لل کھو رق :ىلاعت لاق امك ؛هل كيرش ال هدحو هلل ةدابع ىلع
 ال ةميلسلا رطفلاف r] :مورلا] الع سالا رف لأ ي هللا تَرطف اًفيِنَح

 .كلذ كلمي نمم الإ اًعيرشت

 فلؤُلا ذارأ :لطابلاب قحلا جزم هلك كلذ ببس نأ :ةسماخلا ©

 . :نيرمأب لصح لطابلاب قحلا جزم نأ نيني نأ هللا همحر

 ةبغرو به يس ماي ارم ا «نيحلاصلا ةبحم : :لوألا

 . مهحابشأ ةدهاشم يف

 Ea نأ وهو ءاّريخ كلذب اودارأ نيدلاو. ملعلا لهأ َّنأ : يناثلا

 ذخؤيو «كيلوأ هدارأ .يذلا ريخلا ريغ غ اودارأ مهدعن نم نكلو .ةدابعلا ىلع

 0 . .اهعفن نم رثكأ اهررض نإف ؛ةعدبب هنيد ةيوقت دارأ نم نأ :هنم

 اولا هل نولعجيو 465 لوسرلا يف نزلي نيل تللو : كلذ لاثم

 رثكأ 5 نا اهلا تا اک ءاريخ كلب

 و نولاغي aT . ماعلا ةيقب يف عورشم ريغ روتف هبقعي
 | ؛مهريغ طاشنك اوسيل ةحضاولا ةعورشملا رومألا يف نيرتاف عدبلا هذه



 ۳۸۱ نيحلاصلا يف َوُلُقلا وه مهنيد مهكرتو مدآ ينب رفُك ببس نأ ءاج ام باب

 ا ا ا ااا ا ااا ااا ا ااا ا ا ا ا ا ا ااا آ 1 ] 1 ]آ 1 ]آة1 0

 الف ؛اهباحصأ اهنّيز امهم اهّنأو بولقلا يف عدبلا ريثأت ىلع لدي امم اذهو
 . «ةلالض ةعدب لك» :لوقي يب ىبنلا َّنأل ؛ًالالض الإ ناسنإلا ديزت

 نأ وهو ءةنسلا نم ًالصأ ةه هدلومب لافتحالل نإ :ليق نإف

 تثعبو «هيف تدلو موي كاذ» :لاقف ؟ نينئالا موي موص نع لئس ويم ىبنلا

 امِهّنِإ) :لوقيو سيمخلا عم هموصي ةي ناكو « "”:هيف ىلع لزنأ وأ هيف
 انأو يلمع ضرعُي نأ ٌبحأف ؛هللا ىلع لامعألا امهيف ضرع ناموي
 “ئام
 چ

 هوجو نم كلذ ىلع باوجلاف

 وه امّنإو «ءالؤه لافتحاك هدلومب ًالافتحا سيل موّصلا نأ :لوألا

 ىلع مهلافتحاف ؛دلاوملا هل نولعجي نيذلا ءالؤه اّمأ كاسمإو موص

 . كلذ نم سكعلا

 هيف لصح كرابم موي وهف ؛ناسنإلا هماص اذإ مويلا اذه َّنأ : ىنعملاف
 .مويلا اذهب لفتحن انّنأ ىنعملا سيلو «ءيشلا اذه

 هيف رصتقي نأ بجي هّنإَف ؛الصأ اذه نوكي نأ ضرف ىلع هنأ : ىناثلا

 o/۲). ‹«ةبطخلاو ةالصلا فيفخت باب ‹ ةعمجلا باتك) ملسم :هاور «رباج ثيدح نم )0

 لك نم مايأ ةثالث مايص بابحتسا باب «مايصلا باتك) ملسم :هاور «ةداتق يبأ ثيدح نم (۲)

 .(۸۱۹/۲ «رهش

 نينثالا موص يف ءاج ام باب ء«موصلا باتك) يذمرتلا :هاور «ةريره يبأ ثيدح نم فرفز

 .«بيرغ نسح ثيدح» :لاقو 2245 /" «سيمخلاو

 سيمخ لك يف لامعألا ضرعت» :هظفلو «مايصلا ركذ نود )۱۹۸۷/٤( ملسم :هاورو

 .ثيدحلا .٠ . .اًئيش هللاب كرشُي ال ئرما لكل - لجو رع هللا رفغيف ؛نينثاو

 مقرب هجام نباو ء(١۴۳۹) مقرب يئاسنلاو )۲٤۳١(« مقرب دواد وبأ :اًضيأ جرخأو

(VTA)هوحن ديز نب ةماسأ ثيدح نم ¢ . 

 .«يرذنملا رصتخم» . يرذنملا هنسحو



AYنيحلاصلا يف َوْلُعلا وه مهنيد مهكرتو مدآ ينب رفُك ببس نأ ءاج ام باب  

necavesbusnnanenasesecsonenoeconenenaeneavaveceranvavavacmensnaakesenonceonecoeronevenennvaen 

 سائلا دنع دوهعملا لافتحالا ناك ولو «ةيفيقوت تادابعلا َّنأل ؛درو ام ىلع

 1 .هرارقإ وأ «هلعف وأ «هلوقب ام ؛ِكَي :يبنلا هنّبل اًعورشم مويلا

 مويب هنوديقي ال يب يبنلا دلومب نولفتحي نيذلا ءالؤه نأ :ثلاثلا

 رو نه رجم يناثلا ميلا وهو «هيف هدلوم اومعز يذلا مويلا يف لب ‹نينثالا

 ضعغب قّقح دقو «ةيخيراتلا ةيحانلا نم ت تبغي مل كلذ نأ عم «لوألا عيبر

 :رشع يناثلا مويلا يف ال عساتلا مويلا يف ناكف ؛كلذ نيرّخأتِملا نييكلفلا

 هّنأل ؛ةرهاظ ةعدب فورعملا هجولا ىلع هدلومب لافتحالا َّنأ : عبارلا

 ا ؛هباحصأو 6# يبنلا دهع ىلع اًورعم نكي مل

 :لافطألا ا نال كج ةلامم»

 نشل ماع لك و هموبشأ لك نر كتي اديع ةفكيا يف لك :ةدئاف

 دولوملل لعج عراشلا نأ :كلذ ىلع ليلدلاو ‹عدبلا نم وهف ؛اًعورشم

 لك.رركتت دايعألا هذه مهداختاو «كلذ دعب اًئيش لعجي ملو «ةقيقعلا
 ال 1 اذهو «ةيمالسإلا دايعألاب اهوهبش مهن هانعم ماع لك وأ .عوبشأ

 ةئالثلا ةيعرشلا دايعألا الإ دايعألا نم ءيش مالسإلا يف سيلو «زوجي

 اذه نسيلو .ةعمجلا موي وهو ‹«عوبسألا دعو ‹«ىخضألا ديعو «رطفلا ديع

 راصنألل دجوف ةي يبنلا مدق امل اذهلو «رّركتي هّنأل تاداعلا باب نم
 .« ىحنضألا ديع :امهنم ريخب امكلدبأ هللا َّنإ» :لاق ؛امهب نولفتحي نيديع
 ا . مهدنع ةيداعلا رومألا نم اذه نأ عم لكلا ”«رطفلا ديعو

 : 3 ها /8) «دنسملا» يف دمحأ : خرا ملأ تیل نم )0
 r «نيديعلا) ي يئاسنلاو «(1174 «نيديعلا ةالص باب ءةالصلا باتك) دواد وبأ :هاورو

  c4الاب يقهيبلاو »)44/۷ مكاحلاو .

 .(07ص) «نيديعلا ثيداحأ جيرخت» !يف امك ؛حيحص هدانسإو



 مرو نيحلاصلا يف َوُلُقلا وه مهنيد مهكرتو مدآ ينب رفُك ببس نأ ءاج ام باب

 . حو ٍةَروُس يف يتلا آلا ُريِسْفَت :ةسداسلا
 ُلِطاَبلاَو هلق يف صني حلا ٍنْوَك يف ّيِمَدآلا ليج :ةعباسلا

 مهن نايبو كلذ قبس دقو :حون ةروس يف يتلا ةيآلا ريسفت :ةسداسلا ©

 ربصلاو قحلاب نوصاوتي نيذلا نينمؤملا قيرط فالخ اذهو «لطابلاب نوصاوتي
 ؛هيلع مه امب نوصاوتي نيذلا لالضلاو لطابلا لهأ مههبشيو «ةمحرملاو

 دحاولا دجتف «نيدلا ىلإ نوبستني نيينيد ءاسؤر وأ نييسايس ءاسؤر اوناك ءاوس

 .هيلع وه يذلا رمألا اذه يمني هدعب نم ةزيكر هل عضو دقو الإ تومي ال مهنم

 لطابلاو .هبلق يف صقني قحلا نوك يف يمدآلا ةلبج :ةعباسلا ©
 هللا كمي نم ىلع رظللا عقب اا رك تيد نم يق ةزانعلا هل :ديزي

 نم َباَم َدَقَو (©) اهر نم حقآ دق :لوقي هللا َّنإف ؛سفنلا ةيكزت نم هيلع
 ٠١[. ء٩ :سمشلا] السد

 :يأ ؛هيلع ءرملا لبجي ام وهو «ةلعف نزو ىلع :«ةلبج» :هلوق

 وه ثيح نم ناسنإلا اهيلع يتلا ةعيبطلا ىنعمب «عدبيو عبطُيو هيلع قلخي
 .اهاّسد وأ هسفن ىّكز هنوك نع رظنلا عطقب ناسنإ

 :ىلاعت لاقف ؛نيفصوب هللا هفصو ناسنإ وه ثيح نم ناسنإلاف
 اهو :ىلاعت لاقو ء[٤۳ :ميهاربإ] ران ٌموُلَظَل إلآ تنإ»
 2 ص 5-7 00 <

 هللا نمي ام ثيح نم اّمأ .[۷۲ :بازحألا] «اًبوُهَج اًمولَط نك مي نضل
 قل :ىلاعت لاق ءاذه نع يقتري هّلِإف ؛حلاصلا لمعلاو ناميإلا نم هيلع هب

 هيلع هللا نمي يذلا ناسنإلاف ؛[1 5 :نيتلا] نون رم رجا هَل تحلل

 نب رمعك ؛ةّيلكلاب لوزي امبرو صقانتي هبلق يف يذلا لطابلا ّنِإف ؛ىدهلاب
 . مهريغو 2« لهج يبأ نب ةمركعو «ديلولا نب دلاخو «باطخلا



 نيحلاصلا يف ولا وه مهنيد مهكرتو مدآ ينب رغ ببس نأ ءاج ام باب 84

 ْبَبَس عب نأ ٍفلَسلا نع لق اَمِل دما هيف :ةنماثلا

 مث ءاّيلزتعم ناك «يرعشألا نسحلا يبأك ؛ملعلا لهآ كلذكو

 حيت حضي ةيلعللا نعت انوي ميعلا» باو ءاّينس مث ءاّيبالك

 : . اًينابر ناك ىتح هدي ىلع هللا هادهف ؛ ةيميت نبا مالسإلا

 لاق :رفكلا بيس عدبلا نأ فلسلا نع لق امل دهام هيف : ةنماثلا ©

 00 ءيشلل نوكي نأ عنام الو «ةدّدعتم بابسأ هل رفكلا نإ :ملعلا لهأ

 | :اولاقو «ةعدبلا هبابسأ نم اوركذ «رفكلا كلذ نمو «ةدّدعتم بابسأ

 علا رب ل ل ؛بلقلا يف لازت ال ةعدبلا

 . "”«رانلا يف ةلالض لكو «ةلالض ةعدب لك» : ةا هلوقب اوُثدتساو

Eىلإ لصوي ام يا  

 ةثكنلا هذه 0 الف ؛الإو e هبلق لقص ؛بات نإف 20
 .اًملظم حبصي ىتح ديازتت ءادوسلا

 اولزت 'موقب الشم اهل برضو «بونذلا تارقخم نم رّذح كلذكو

 اذه نات ءدوعب ىتأو مهنم دحاو لك بهذف ءاوخبطي نأ اودارأف ءاضرأ

 ؛ىصاعملا اذكهو «ةريبك اًران اومرضأف ءاهوعمجف ءدوعب اذهو دوعب
 نم دشأ يهف ةوهشلا اًريثأت اهذشأو «بلقلا ىلع يوق ريثأت اهل يصاعملاف

 1 .(188/6) يئاسنلا : :هجرخأ )١(

 .(591/1) دمحأ :هجرخأ «ةريره يبأ ثيدح نم (۲)

 نسحا ١ ؛لاقو 2/4 ‹(نيففطملل ليوإل باب «ريسفتلا باتك) يذمرتلا :هاورو

 OEA/Y. «بونذلا ركذ باب «دهزلا باتک): :هجام ع نباو 3 ١حيحص

 الرا نجما رظنا . 0751 /9) دنسملا» يف دمحأ :هاور ءدعس نب لهس ثيدح نم )۳(

 3 .(۱۹۰/۱۰) يمثيهلل



 Ao نيحلاصلا يف َوْلْعلا وه مهنيد مهكرتو مدآ ينب رفُك ببس نأ ءاج ام باب

 ًرُسَح ْوَلَو ُةَعْدبلا ِهْيَلِإ لووت اَمب ِناَطْيَّشلا ٌةَفرْعَم :ةعساتلا

 .لعاملا ُدْضَق

 اهردصم نإ ذإ ؛هيلع هللا اهرَّسي نم ىلع ًالاوز رسيأ ةهبشلا َّنأل ؛ةهبشلا

 . مّلعَتلاِب لوزي وهو ءلهجلا

 هب لتقُي يذلا ءالبلا يهف ؛لطابلا ناسنإلا ةدارإ يهو «ةوهشلا امأ

 ا را س نوا رماة ا ا لر لهاجلاو كالا
 «ةهبشلا اهببس ىراصنلاو «لطابلاو ءوسلا ةدارإو ةوهشلا اهببس دوهيلا ةيصعم

 نيبي اذهلو ؛ةوهشلا هببس اهنم اًريثك نكلو «ةهبش اهبلاغ عدبلا تناك اذهلو
 كلذب دصقي مهبلاغو ءاهيلع نوُرصيف «عدبلا لهأ نم ةوهشلا لهأل قحلا

 يلميو هسفن يف ُنظيو «قلخلا حالص نود سانلا نيب هتسائرو ههاج ءاقب

 اذه :اولاقو «سانلا نيب هتلزنم تصقنل هتعدب نع عجر ول هنأ ناطيشلا هيلع

 نسحلا وبأف ؛كلذك سيل رمألا نكل «ملع هدنع سيلو بّلقتم لجر
 نكي مل ةلزتعملا نم ناك امل هنإف ؛بابلا اذه يف لثملا بِرْضَم يرعشألا

 قحلا ىلإ عجر نم لكف ؛اًمامإ راص ةّنسلا لهأ بهذم ىلإ عجر املو ءاّمامإ

 . هقلخ دنع مث «- هناحبس هللا دنع هتلزنم تدادزا

 ضعب لوق اذه ىلع دري الو ءرفكلل ببس ةعدبلا َّنأ :ةصالخلاو
 .بابسألا دّدعت نم عنام ال هّنأل ؛رفكلا ديرب يصاعملا نإ : ملعلا لهأ

 دصق نسح ولو ةعدبلا هيلإ لوؤت امب ناطيشلا ةفرعم :ةعساتلا ©

 هذه اورّوصي نأ نيكرشملا ءالؤهل لوس يذلا وه ناطيشلا ّنأل : لعافلا
 . كرشلا ىلإ لوؤت ةعدبلا هذه نأ فرعي هّنأل ؛ريواصتلاو ليثامتلا

 نسح ولو رش ةعدبلا َّنِإ :يأ :«لعافلا دصق نسح ولو» :هلوقو

 مدقأ هَّنأل ؛هدصق نسح ولو ةعدب اهّنأ اًملاع ناك نإ مثأيو ءاهلعاف دصق

 ناك ول اّمأ ءةحلصم هنأ يعذيو شغلاو بذكلا زيجي نمك ةيصعملا ىلع
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 ااا ااا ااا ااا امد مورو وو مر رم رم ومو ف ممم وم ورم م ممل

 دقو «ملعلا عم لإ اهب مئأي ال يصاعملا عيمج ّنأل ؛مثأي ال هّلِإف ًالهاج

 يف ةيميت نبا مالسإلا خيش كلذ ىلع هّبن دقو «هالصق نسح ىلع باثُي

 اذه هلمعف «هلمع نود هتّين ىلع بائيف ؛ «ميقتسملا طارصلا ءاضتقا» هباتك

 لا د ل ك1 رسل

 لمع لالو e ؛ نیت ةر رجالا كلا باف ىلصو ءاملا دجو

 lG ؛عورشم رغ هنأ

 .٠ اةنسلا تبصأ» :دعي مل يذلل لكك يبنلا لاق دقف ؛ةنسلا

 هبشأ امو طيشنتلاو ممهلا ءايحإ ةعدبلا هذهب ديرأ ينإ :لاق نإف'

 هل ماهتا هلال لَك لوسرلا ةلاسر يف نعط ةدارإلا هذه نأب : بيجأ

 ءملعلا يف ف رصاق وأ كلذ نع رابخإلا يف رّصقم يأ «روصقلا وأ ريصقتتلاب

 الو هلي لوسرلا هيلع نكي مل اذه نألو ءميسج رطخو ميظع.رمأ اذهو
 هلق ؛ةعدب اذه نأ ملعي ملو ءدصقلا نسح نإك اذإأ اًمأ «نودشارلا هؤافلخ

 لاق امك طباح رش ة هلمع َّنأل ؛هلمع ىلع باتي الو هتّين ىلع بائُي

 05 وهف ؛انرمأ هيلع سيل المع لمع نم» : هك يبنلا

 ؛(۳۳٤) مقرب يئاسنلاو :«088) مقرب دواد وبأ ':هاور «يردخلا ًاليعس يبأ ثيدح.نمأ )١(
 0 )188/١(« ينطقرادلاو 06/١(( «مميتلا باب ؛ةراهطلا باتك) :يمرادلاو

/1). 
 ٠١١(. /1) «ريبحلا صيخلتلا» :رظناو .ئبهذلا هقفاوو نيالا طرق لله ةو

 ' .قباسلا ثيدحلا رظنا (؟)

 r ۲ «ةيشتألا يف ملو )1/1 « عوببلا) يف مزجلا ةغيصب اًقلعم يراخبلا :هجرخأ (۳)
.(PEr 



 AV نيحلاصلا يف ْوّلُعلا وه مهنيد مهكرتو مدآ ينب رفُك ببس نأ ءاج ام باب

 ٌرُلُعلا نَع ْىْهّنلا َيِهَو ةّيْلُكلا ِةَدِعاَملا ٌةَرْعَم :ةرشاعلا

 ناب لإ لوبا قرم

 لَمَع لخأل رْبَقلا ىَّلَع ٍفوُكُعلا ٌةَدَضَم :ةرشع ةيداحلا

 ١ E . حِلاَص

 ين تاو يقاتل رف يف هرم مااا
 . اهيَلاَزِإ

 «ةعدبلا هذه مهيلع سّبل دقو «نوملعي ال نيذلا ةماعلا امأو

 نم ىلع مهمئإف ؛هب اوملع الو قحلل نيدصاق اوماد ام :لوقن ؛اهريغو

 نوفرعي ال نم اهريغو ايقيرفأ لهاجم يف دجوي اذهلو .مهَّلضَأ نمو مهاتفأ
 مهيلع يلصنو نوملسم مهّنِإ :لوقن ال اوتام ولف ءاًئيش مالسإلا نع

 ايندلا يف مهلماعن اننكل «ةجحلا مهيلع مقت مل مهّنأ عم مهيلع محرتنو
 . هللا ىلإ مهرمأف ؛ةرخآلا يف اّمأ ‹رهاظلاب

 ام ةفرعمو ولغلا نع يهّنلا يهو «ةّيلكلا ةدعاقلا ةفرعم :ةرشاعلا ©

 6 ءدحلا ةزواجم ولغلا َّنأل ؛لل يبنلا هنم ردح ام اذه :هيلإ لوؤي

 الو اونو واڪو :ىلاعت لاق ءاهريغ يف نوكي تادابعلا يف نوكي

 ارقي ملو هرم مل فأ اإ يَِلاَوط :لاقو 0[ ١ :فارعألا] ارش

 .كلذ نايب قبس دقو 2171 :ناقرفلا]

 : حلاص لمع لجأل ربقلا ىلع فوكعلا ةّرضم :ةرشع ةيداحلا ©
 ئرُق ول ام : كلذ لثمو .مهتدابع ىلإ لصوت اهنأ يه : ةلصاحلا ةّرضملا

 ةيزم كلذل نأ ٌدقتعي ربقلا اذه دنع قّدصُت وأ ‹«حلاص لجر ربق دنع نآرقلا

 ةدابع ىلإ اهبحاصب يّدؤت دق ةعدبلا هذهو ءعدبلا نم اذه نإف ؛هريغ ىلع

 .ربقلا اذه

 :اهتلازإ يف ةمكحلاو ليثامتلا نع يهنلا ةفرعم :ةرشع ةيناثلا ©



 نيحلاصلا يف َوْلُقلا وه مهنيد مهكرتو مدآ ينب رفك ببس نأ ءاج ام باب 0 "م4

 ٍةَجاَحلا ٍةَدِشَو ٍةَّصِقلا ِهِذَه ِنأَش مَظِع ُةَفِرْعَمِ :ةرشع ةئلاثلا

 1 اهن وفعلا عم اإ
 بشك يف اها مُهُّنءاَرِق : : بَجَعلا ُبَجْعَأ َيِهَو :ةرشع ةعبارلا

 مَعَ لاح هللا َنْوَكَو «مالكلا ىتغَمب مهقرغَمَو «ِثيِدَحلاَو ٍريِسْفَتلا
 «ِتاَاَبعلا ْلَضْأ َرُه حوت مْوَق لِ أ اوُدََمعا ىّنَح مهبولُق َنْيبَ
 ش املا مّدلل حيلا ُرَْكل َرْهق هلع ُهَلوْسَرو هللا ىه ام نأ اوُدقتْعاو

 اهّنأ بلاغلاو هريس ا ا ضو رتسلا سس لبابا

 , .كرشلا عئارذ دس اهتلازإ يف ةمكحلاو .هللا نود نم دبعيل عنص ام ىلع قلطُت

 ,ءالؤهل ةصق : يأ :ةصقلا هذه نأش مظع ةفرعم :ةرشع ةثلاثلا ©
 .«حالصلا مهيف اودقتعا نكل «نيحلاصلا :ريغو نيحلاصلا يف اولغ نيذلا
 ' ةصقلا هذه فرم بج للا نود نم مهتدابع ىلإ رمألا مهب ۽ جردت ىتح

 ةلفغلاو ¿كلذ ىلإ ةديدش ةجاحلاف ؛ةميخو هجئاتنو «ميظع ولغلا رمأ ناو

SS 

 .ةيمالسإلا دالبلا يف دوجوم اذهو ملا اذه نع ةلفغ

 بتک يف اهائإ مهتءارق :- - بجعلا بجعأ يهو - ةرشع ةعبارلا ©

 ' ش .ثيدحلاو ريسفتلا

 :ناعون بجعلاو ءدشأو اًبجع رثكأ : أ :«بجعأو» :هلوق

 'ةشئاع لوقك ؛دومحمب قلعت ان[ اوفو «تاسحتسالا ننعم :لوألا
 , يفو «هزوهطو هلجرتو هلنت يف نميتلا هبجعي كك يبلا ناك» :ثيدحلا يف
 ٍ : . هلک هنأش

 ل باب « ةراهطلا باتك) ملسمو Yo)» ا باب «ءوضولا باتك) يراخبلا :ه 0(

 ۱ «هريغو 0



 ۳۸۹ نيحلاصلا يف َوُلُعلا وه مهنيد مهكرتو مدآ ينب رفُك ببس نأ ءاج ام باب

 . َةَعاَفّشلا الإ اوُديِرُي ْمَل ْمُّنأِب ٌحيِرْصَتلا :ةرشع ةسماخلا

 َرَوُصلا اورَّوَص َنيِذْلا َءاَمَلُعلا نأ ِمُهِّبَظ :ةرشع ةسداسلا

 . كلذ اوُداَرَأ

 : ىلاعت لاق «مومذمب لغت اذإ اميف كلْذو «راكنإلا ىنعمب : : يناثلا

 .[6 :دعرلا] ريج يتاح ى ان ارت 7 اک ورا كت ا بت اف

 يف ناك اّمع انه فلؤملا مالكو .راكنإلا باب نم انه فلؤملا مالكو

 ريسفتلا بتك يف اهل مهتءارق عم ةصقلا هذه نع اولفغ ثيح «هنمز

 ام ٌرضأ نم اذهو «تادابعلا لضفأ حون موق لعف نأ اودقتعاو «ثيدحلاو
 ا

 وس مل نيز نمقأ# :ىلاعت لاق ءاًئسح ءيسلا دقتعي نأ ءرملا ىلع نوكي

 لاقو ء4 : رطاف] 4اس نم یو ا نم ُلِضي هل ١ ن انسخ هك لمع

 مو ال وويل يف ينس َّنَص يلا © دع نضل ن له لفل :ىلاعت

 ٤ ٠١[. : فهكلا] 4اًمنص نوي منا وبسس

 ملل حيبملا رفكلا وهف هنع هلوسرو هللا ىهن ام َّنأ اودقتعاو» :هلوق

 هّنأو «تادابعلا لضفأ نم رفكلاو كرشلا َّنأ دقتعا نم يأ: «لاملاو

 ناک نإو «فّلؤملا دارأ ام اذه «هلامو همدل حيبم رفك اذهف ؛ هللا ىلإ برقم

 نأ اودقتعا نيلاغلا ءالؤه نأ دارملا هلعل ام يل ادب مث د همالك رهاظ هفعسي ال

 يهن الف ؛ولغلا نم هنود ام امأو «لاملاو 0

 . ملعأ .هللاو « هيف

 ام :يأ :ةعافشلا الإ اوديري مل مهّنأب حيرصتلا : ةرشع ةسماخلا ©

 .كرشلا ىف يف اوعقو كلذ عمو «ةعافشلا الإ اودارأ

 اودارأ روصلا اورّوص نيذلا ءاملعلا ّنأ مهنظ :ةرشع ةسداسلا ©

 اذهو «ةدابعلا ىلع مهطشنت اهّنأ اونظ لب ءمهل عفشت نأ اودارأ :يأ :كلذ
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oامك ينور ال : :ِهِلْوَق 5 ُناَيَملا '  

 ألا 27
 . َنيِعطتَتملا كاب اَنايِإ ُهُمَحيِصَن :ةرشع ةنماثلا

 ؛ملهلا ين ل ىٌح دبع مل اأ خبرضُلا :ةرشع ةعساتلا

 .ِهِدْقَق َرَضَمَو ودوجو ر ٍةَفِرْعَم ُناَيَب اًهيِفَك

 ٩ وس امك دساف ّنَظ

 . .ينورطت ال» : إ4 هلوق يف ميظعلا نايبلا | :ةرشع ةعباسلا ©
 lL .هيف ةغلابملاو «حدملا يف ولغلا : : ءارطإلا ىنعم : ثيدحلا

 ْ لي يبنلا اولعج ىتح ؛ّدشأ لب «ةمألا هذه ضعب هيف عقو ةَ هنع
 هلل نا نبا حيسملا :ىراصنلا لوق نم مظعأ اذهو «ءيش لك يف عجرملا

 1 . نيبو لصوأ : يأ ؛(غّلباا : :ىنعمو .ةثالث ثلاثو

 : هلک هلوقب كلذو : نيعطنتملا كالهب اناّيإ هتحيصن :ةرشع ةنماثلا ©

 1 .عطتتلا نم ريذحُتلا نكلو «ربخلا درجم دزي ملف ؛«نوعطنتملا كلها
 مل يأ : ملعلا يسن ىتح دبع مل اهّنأب حيرصتلا : :ةرشع ةعساتلا ©

 ٠ ةفرعم ىلع ليلد هيفف ؛لحمضاو ملعلا يسن نأ دعب الإ ليئامتلا هذه دبعُت

 : دقه اذإ ِهَّنأل ؛ةّمألل يرورض رمأ هدوجو نأو ءملعلا يأ هدوجو ردق
 ' ؛سانلا لاح نع لأست الف ؛لهجلا لح اذإو «هَلحم لهجلا لح ؛ملعلا
 .ةيلإ نوبّرقتي فيك الو « هللا نودبعي فيك نوفرعي ال فوسف

 ا دا ءاملعلا توم ملعلا دقف ببس أ :نورشعلا ©

 .(۳۸۰ص) :رظنا 1



 0 مول نيحلاصلا يف َوْلُعلا وه مهنيد مهكرتو مدآ ينب رفُك ببس نأ ءاج ام باب

0000 

 نوتفي قلخلا لاهُج الإ قبي مل ؛ءاملعلا تام اذإف ملعلا دقفل بابسألا

 لغاشتلاو ءهنع ضارعإلاو ةلفغلا :اًضيأ هدقف بابسأ نمو .ملع ريغب

 وهو اًدوجوم نوكي دق ملعلا نإ مث .هب ةالابملا مدعو ءايندلا رومأب
 ءهب نولمعي الو ملعلا نوؤرقي نيذلا ءاّرُقلا َرْثَك اذإ اميف كلذو «مودعم
 هدوجوو ةدئافلا ميدع ملعلا حبصي اذهبف ؛هب نولمعي نيذلا ءاهقفلا لقو

 بستني نم اوأر اذإ ةّماعلا َّنأل ؛ةمألا ىلع اًررض هدوجو ىف َّنِإ لب ؛همدعك
 ملعلا ررضف .قح سانلا هيلع ام نأ اوُنَظ ؛ملمع اب لماع ريغ اكا هيلا

 دق سانلا َنِإف ؛لهجلا دجو اذإو «لهجلا ررض نم ّدشأ عفني ال يذلا
 .هنوسّملتيو ملعلا نوبلطي

 :بابلل ةصالخلا *

 ببسلا وه سيلو «رفكلا بابسأ نم نيحلاصلا يف ولغلا نأ نايب
 ليزنت بجاولاف ؛ةميخو هجئاتنو ميظع ولغلا رطخ أو .رفكلل ديحولا
 هتلزنم لك لّرني لب «دسافلاو حلاصلا يوتسي الف ؛مهلزانم نيحلاصلا
 ناسنإلا يطعي ال طسو هللا نيدف ؛هيف ولغنف ةلزنملا هب زواجتن ال نكلو
 ّ .لدعلا وه اذهو «قحتسي ام هبلسي الو «قحتسي امم رثكأ

 ؟داهتجالاو ولغلاو عطنتلا نيب قرفلا ام : ١س

 ءيشلاب قّدشتلا :هانعم عطنتلاو .دحلا ةزواجم ولغلا :باوجلا

 .ولغلا عاونأ نم وهو «هيف قّمعتلاو

 اذإ الإ ولغ هيف سيلو «قحلا كاردإل دهجلا لذب هّنِإف ؛داهتجالا امأ

 ءولغلا ىلإ يّدؤت دقف ؛ةعورشملا ريغ ةعاطلا ةرثك داهتجالاب دوصقملا ناك

 الو راهنلا موصي نأو «ماني الو ليللا موقي نأ دارأ ًالثم ناسنإلا َّنأ ولف
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 ةهكافلا الو محللا لكأي الو جمزتي الف ؛اهلك ايندلا ذالم لزتعي نأو ءرطفُي

 ايلا كلذ ىلع لماحلا ناك كاي ءولغلا نم اذه َّنإَف ؛كلذ ةبشأ امو

 كي يبنلا يده فالخ اذه نكلو «ربلاو

 : : ؟ةحتافلا ةءارقل نيحلاصلا روبق ىلإ باهذلا مكح ام : ۲س

 ؛لضي ال وأ باوثلا لصي انلق ءاوسو «عدبلا نم اذه :باوجلا

 فلسلا فلتخا امّنِإو .عدبلا نم اذه ةّصاخ ربقلا دنع ةءارقلا ْذَْحَّنت كنوكف

 ..نآرقلا نم rE اذإ اميف
 . كيلا ناموا ريع نانا ةَ نا هن نأ اًضيأ حيحصلاو

 اني دن $%



 4۳ حلاص لجر ربق دنع هللا دبع نميف ظيلغتلا ىف ءاج ام باب

 باب

 َدْنِع َهَللا دَبَع ْنَميِف ِظِلّْتلا يف َءاَج ام

 !؟ُةَدَيَع اإ َفْيَعَف ؛حلاَص ٍلُجَر ِرْبَق

 ة4 هللا ٍلوُسَرِل ْتَرَكد ةَمَلَس ما نأ ؛ةَِ ةّشْئاَع نع حيجصلا يف

 :َلاَقَف ءِرّوُصلا َنِم اهيف اَمَو ءٍةَشّبَحلا ضزأب اَهْنَأَر ةسينك

 ديدشتلا : ؛ظيلغُتلا» :هلوق

 هلل دبعت المع لمع : : يأ عا لو رو عال ديول :هلوق

 . كلذ ريغ وأ ةقدص وأ ةالص وأ ةءارق نم هب

 ٌنأل كلذو ءمظعأو ّدشأ نوكي :يأ :؟هدبع اذإ فيكف» :هلوق

 ىلإ ةجاحب اهلهأ نيملسملا نم مهنود نم وأ نيحلاصلل روبقلاو رباقملا

 «رباقملا ةرايز يف ةنسلا عابتاب ًالإ مهب عفتنُيل ال اوعَمْنيل نورازُي مهف ؛ءاعدلا

 عافتنا لب «مهصاخشأب اًعافتنا سيل اذه نكل «كلّذِب لصاحلا باوغلاو

 عافتنالا اهنم دصقُي يتلا ةرايزلاف .ةّئسلا نم هب ىتأ امب هسفن ناسنإلا لمعب

 رابتعالاو تاومألا عفن اهب دصقُي يتلا ةرايزلاو .ةّيعدب ةرايز تاومألاب

 . ةيعرش ةرايز مهلاحب

 لثم ىلع مالكلا قبس دقو ««نيحيحصلا» : يأ :«حيحّصلا يف» :هلوق

 .(67١/ص) هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو ديحوتلا ريسفت باب يف ةرابعلا هذه

 «ةشبحلا ضرأ ىلإ اهجوز عم رجاه نّمم تناك :«ةملس مأ» :هلوق

 ضرم يف وهو هتربخأو ءاي يبنلا اهجّوزت ةملس وبأ اهجوز يفوت املو

 . ؟حيحصلا» يف ذ امك ؛تأر امب هتوم

 . ةبوصنم ليثامتو ةمّسجم روص روصلا هذه َّنأ رهاظلا «روصلا نم» :اهلوق



 حلاص لجر ربق دنع هللا دبع نميف ظيلغتلا يف ءاج ام باب 44

 اؤ ا ُدْبَعلا وأ ُحلاّصلا ُلَجَولا ۾ مهيِف َتاَم اذ َكيلوأ»

 و 2'ظ5ظ*6011101*5 َرّوُصلا كلت هيف اوُرَّوْصَو ءادجْسَم هر ىَلَع

 نم داري نأ لمتحيو ءةشبحلا ىراصن مهيلإ راشملا :«كئلوأ» :هلوق

 .اوناك يأ لاعفألا هذه اولعف

 مال باطخلا ناك اذإ رسكلا فاكلا يف زوجي «كئلوأ» :هلوقو
 يف نأ ءاملعلا ركذ دقو . سنجلا رابتعاب باطخلا ناك اذإ حتفلاو «ة ةه

 : هجوأ ةثالث ةراشإلا مساب لصتملا باطلا فاك

 ىنثملاو درفملل درفملا ٍبَصاَخُملل اًقباطم نوكي. نأ :لوألا هجولا
 .اًننؤم مأ ناك اًركذم «عمجلل عمجلاو ىنثملل

 . اًقلطم حتفلا : يناثلا هجولا

 .اًهْلطم ركذملل حتفلاو ءاّقلطم ثَّنؤملل رسكلا :ثلاثلا هجولا
 هيكل مقالا ءاّقلطم حتفلا مث . بطاخملل رع نأ :اهرهشأو

 !نم كش :وأ :«حلاضلا دبعلا وأ اس لجرلا» :هلوق
 0 .يوارلا

 .حلاصلا لجرلا كلذ ربق : يأ :؛هربق ىلع اون :هلوق

 اهنا بزقألاو «تأر يتلا : يأ :«روصلا كلت هيف اورّوص» و

 ' ضعب ةروص هتروص ىلإ نوفيضي مهّنأ امبرو «حلاصلا لجرلا كلذ ةروص

 روص اهنم عمتجتف «ةفلتخم ماجحأ ىلع روصلا نوكت امبرو «نيحلاصلا



 4e حلاص لجر ربق دنع هللا دبع نميف ظيلغتلا يف ءاج ام باب

 . “للا دنع ٍقْلَخلا ٌراَرِش كيلوا

 . ليِئاَمنلا ِةَثْبِفَو ءِروِبقلا ةئنف : "نيتتنفلا َنْيَب اوُعَمْج ِءالوهُ

 ىلإ ةليسو اذه مهلمع َّنأل :«هللا دنع قلخلا رارش كئلوأ» :هلوق
 إف ؛هيلإ ةليسو ناك امف «هدشأو ملظلا مظعأ اذهو «كرشلاو رفكلا

 .- ىلاعتو هناحبس - هللا دنع قلخلا رارش نم نوكي نأب ريدج هبحاص

 :«ليثامتلا ةنتفو «روبقلا ةنتف : نيتنتفلا نيب اوعمج ءالؤهف» :هلوق

 . هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش مالك نم اذه

 .اهيلع دجاسملا اونب مهّنأل ؛؛روبقلا ةنتف» :هلوق

 امّنِإو «نيتنتف نيب اوعمجف اورّوص مهّنأل ؛«ليئامتلا ةنتف» :هلوق

 «كلذك ناك ام لكو «مهنيد نع سانلا دصل ببس اهّنأل ؛ةنتف كلذ يّمس
 اكما“ لوب نأ اکر نأ سالا ب e لاق کک

 اوم بلآ تإ :ىلاعت لاقو ء[۲-١ :توبكنعلا] 4 َنْريَتْمي ال َُّهَر

 هب مهنودصي ام اولعف وأ ءمهوُدص :يأ ٠ : جوربلا] تمول لا
 . هللا نيد نع

 دا دا د

 مل نإو ءملسمو يراخبلا ىلع دوعي ريمضلا : (اهنع امهلو» :هلوق

 دوعي نأ حص ؛اًفورعم اًحلطصم كلذ ناك امل هنكل ءٌركذ امهل قبسي

 .دوهعملا فورعملا ىلع اًدامتعا اركذُي مل امهو ءامهيلع ريمضلا

 ملسمو ١/ ٠٠١(« «ةيلهاجلا يكرشم روبق شبنت له باب ءةالصلا باتك) يراخبلا :هاور )١(

 . 0”ا/8 ١/ «روبقلا ىلع دجاسملا ءانب نع يهنلا باب «دجاسملا باتك)

 . «نيتنتف» :ةخسن يفو (۲)



 حلاص لجر رق دنع هللا دبع نميف ظيلغتلا يف ءاج ام باب ش ۴۹٦

 ىَلَع هَل ةصيِمَح ًةصيِمَح ُحَرْطَي َقِفَط ؛ككي هللا ٍلْوُسَرِب لر امل :ثَلاَق

 ىلع هلل ةئملد :كلذك خو لاق اك اهب مَا ادق ءهِهجَو
 . َدِجاَسَم ْمُهِئاَيْنَ روف اود «ىراصألاو ٍدوُهَبلا

 ةشئاع نع : : يأ ا و

 : .هحور

 7-5 ةلمجو «رتتسم اهعتتاو را لاعفأ نم :«قفط» :هلوق

 2 يبن اک 5 مالعأ هل برم ءاسك يع |ةةميمخا 3

 ءا رضحلا دقو ءاهببسب مغلا هباصأ : يأ : «اهب ٌمتغا اذإف» : .هلوق

 .راضتحالا دنع لاحلا هذه يف وهو : يأ : «كلذك وهو» :هلوق

 بنایا روبق اوذختا ىراصنلاو دوهيلا ىلع هللا ةنعل» و
 ىداعبإو هدرط :يأ ؛هللا ةنعلاو «توملا قايس يف اذه لوقي :«دجاسم

 'ربِخُي ةي يبنلا ذأ : يأ ؛ ظفللا رهاظ اهب داري هنأ ا ل

 .ةّيئاشنإ اًظفل ةّيربخ نوكتف ؛ءاعدلا اهب اداري نأ لمتحُيو .مهنعل هللا لأب
 قايس يف وهو مهيلع اعد كك 6 يبنلا نأ لامتحالا اذه ىلع ىنعملاو «ىّئعم

 5 ۰ . لعفلا اذه ببسب توملا

 ليلعت هذه ةلمجلا :«دجاسم مهئايبنأ روبق اوذخلا» :هلوق
 .مهنعل اذامل :لوقي ًالئاق ّنأك ؛«ىراصنلاو دوهيلا ىلع هللا ةنعلا :هلوقل
 ' ةنكمأ : يأ ؛دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا 9 :باوجلا ناكف ؛كَك يبنلا
 اه ا عب اوف ىلاعت هللا نوديعيو نولصت ال مأ دجاسم اونب ءاوس «دوجسلل

 ! .روبقلا ىلع ةّينبم



 ۳4۷ حلاص لجر ربق دنع هللا دبع نميف ظيلغتلا يف ءاج ام باب

 :َ E E ا E و ر و اا
 ْنأ ىِشْح هنا َرْيَغ ؛هربق زربا ؛كلذ الْوَلَو ءاوُعَنَص اَم ُرْذَحُي

 a و رب تو
 5 اجرا .ادجسم ذختي

 توملا قايس يف كلذ لاق ةي هلِإ : يأ :«اوعنص ام رذحُي» :هلوق

 .ديعبلا لبقتسملا يف ولو

 ّنآل ؛هتيب نم جرخأ :يأ ؛زربأ :«هربق زربأ كلذ الولو» :هلوق

 ؛اًدجسم هربق ْذْحَّنُي نأ فوخو ريذحتلا الول يأ ءروهظلا هانعم زوربلا

 هذاخّنا نع دعبأو «هل نّرصأ هتيب يف هنكل ءالثم عيقبلا يف َنْفُدو جرخأل

 زربي ال نأ تبجوأ يتلا بابسألا دحأ اذهو «هربق زربي مل اذهلف ؛اًدجسم

 َنِفُد الإ يبن ضبق ام هلأ لك هرابخإ :كلذ بابسأ نمو .ِللَك هربق ناكم
 نأ اك اف نايه لغارلا ككل ورک ذآ منان الو اخ

 بترتيب سمشلا بورغك ؛رثكأ وأ نامكح هيلع بّئرتي دق دحاولا ببسلا
 .برغملا ةالصو «مئاصلا راطفإ زاوج هيلع

 :ناتياور اهيف يشخ :هاًدجسم ْذْخَتُي نأ ىشخ هنأ ريغ» :هلوق

 ةيشخلا مهنم تعقو يذلا نوكي َيِشُخ ةياور ىلعف ."”َيِشَحَو ءَيِشْح
 هنم تعقو يذلا نوكي َيِشْخ ةياور ىلعو .مهنع هللا يضر ةباحصلا

 هاب ربخأ اب لوسرلاف ؛لصاح هلك رمألا نأ ةقيقحلاو . ةي ىبنلا ةيشخلا

 )١( ىلع دجاسملا ذاختا نم هركي ام باب ءزئانجلا باتك) يراخبلا :هاور القبور«١/٤٠۸(٠
 «روبقلا ىلع دجاسملا ءانب نع يهنلا باب «دجاسملا باتك) ملسمو ۴۷١/١(.

 )۷/١(. هدنسملا» يف دمحأ :هجرخأ «قيدصلا ركب يبأ ثيدح نم (۲)

 مقرب ؟لئامشلا» يفو ۳۹٤/۳( «بيرك وبأ انثدح باب ءزئانجلا باتك) يذمرتلا :هاورو

 . ٥۲۱/۱( قلك هنفدو هتافو يف ركذ ام باب «زئانجلا باتك) هوحن هجام نباو «(۳۹۰)

 . «فقوقوم هنكل حيحص هدانسإ» :(079/1) «حتفلا» يف ظفاحلا لاقو

 ١/ ٤۲۷(. قلك يبنلا ربق يف ءاج ام باب ءزئانجلا باتك) ؛يراخبلا حيحص» (۳)



 حلاض لجر ربق دنع هللا دبع نميف ظيلغتلا يف ءاج ام باب. "0 سوم

 200 الا

 اوذخّنا ملال ىراصنلاو دوهيلا نعلو < «ضبُق ثيح َنِفُد الإ يبن ضبُق ام
 هللا يضر ةباحصلاو ءاًدجسم هربق ذاختا نم اًفوخ دجاشم مهئايبنأ روبق

 .كلذ اوشخ مهّنأل مهرواشت دعب هتيب يف ي نفدُي نأ ىلع اوقفتا مهنع

 هذه لإ هنهذ يف سيلو «هتيب يف نفدُي نأب راشأ مهضعب نوكي نأ زوجيو

 :لاق هك هّنأب ملع هدنعو هتيب يف نفدُي نأ زاشأ مهضعبو هيلا

 .اًدجسم هذاخُنا نم اًقوخو ؛«ضيق ثيح نفذ الإ يبن ضيف

 ءايبنألا روبق ذاختا نم ريذحتلا :قباسلا ثيدحلاو. ثيدحلا اذه يف
 نم ىلوألا ةبترملا يه نييبنلا ةبترم ّنأل ؛نيحلاصلا لضفأ مهو ءدجاسم
 مم كيكو لولو هللا علي سو :اهنع ىلاعت هللا لاق يتلا عبرألا بتارملا
 كيلو سَ سو A كدا َنيِيْدِضلَاَو ل س مع 2 مه نذل

 ؛ ,.[59 :ءاسنلا] 4اقيِفَر

 ا :هباوجو ضارتعا #

 الك لوسرلا ربقل ةبسنلاب ةلكشم يف نوعقاو نآلا نحن :لئاق لاق اذإ
 كلذ ىلع باوجلا :انلق ؟باوجلا وه امف ؛دجښملا طسو يف هّنإف ءنآلا

 رم ْ :هوجو نم
 e :لوألا هجولا

 : . يو يبنلا ةايح

 اذه لإ : لاه لد اسملا ىف نفدي ك يا ذأ : يناثلا هجولا
 : . هتيب يف نفد لب « جلا يف نيحلاصلا ناو زم

 هسا فلك لوسرلا تويب لاخدإ َّنأ :ثلاثلا هجولا
 قبي ملو مهرثكأ ريما وو الا ا املا



 ۳۹۹ حلاص لجر ربق دنع هللا دبع نميف ظيلغتلا ىف ءاج ام باب

 للك يلا ُتْعِمَس» : لا هللا ٍدْبَع نب ٍبُدْنُج ْنَع ٍمِلْسْمِلَو

 يل نوټ نأ هللا ىَلِإ اربا ينِإ» :َلوُقَي َوُهَو ٍسْمَحِب َتوُمَي نأ لق

 وأ ةباحصلا هزاجأ امم سيلف ؛اًبيرقت ھ٤۹ ماع كلذو «ليلقلا الإ مهنم

 اًضيأ فلاخ نّممو ا هيلع اوعمجأ

 . لمعلا اذهب ضري ملف ؛نيعباتلا نم بيسملا نب ديعس

 يف هّنأل ؛هلاخدإ دعب ىتح «دجسملا يف سيل ربقلا َّنأ :عبارلا هجولا

 اذه لعج اذهلو «هيلع اًينبم دجسملا سيلف ؛دجسملا نع ةّلقتسم ةرجح

 ةفرحنم ةيواز يف رادجلا لعجو «ناردج ةثالثب اطوحمو اًظوفحم ناكملا

 هلبقتسي ال ثيحب «ةّيلامشلا ةيوازلا يف نكرلاو «ثلثم يأ «ةلبقلا نع
 ١ . فرحنم هلال ىَّلص اذإ ناسنإلا

 اذه نولوقيو «روبقلا لهأ هب جتحي يذلا لاكشإلا لوزي هلك اذهبف

 َّنِإ :لوقتف ؛هوركني ملو هورقأ دق نوملسملاو «مويلا ىلإ نيعباتلا دهع ذنم

 ضرف ىلعو «عامجإ لحم سيلو «نيعباتلا نمز يف ىتح دجو دق راكنإلا
 . اهانركذ يتلا ةعبرألا هوجولا نم قرفلا نيبت دقف ؛عامجإ هنأ

 انت نت *#

 مايألا ىلع اهقلطت برعلا نكل «لايل سمخ : يأ :«سمخب» :هلوق

 . يلايللاو

 مكنم يل نوكي نأ ىلختأ :يأ ؛يلختلا يه :ةءاربلا :«أربأ» :هلوق

 دق نوكي هبح ّنأل ؛هتياغ بحلا يف غلبي يذلا وه :«ليلخ» :هلوق

 : هتبوبحم بطاخي رعاشلا لاق هلك مسجلا للخت



fحلاص لجر ربق دنع هللا دبع نميف ظيلغتلا يف ءاج ام باب.  

 ثنكاوتو ءاليِلَخ َميِمارنِإ ذا امك اليخ يِنََكُنا دق هللا نق

 Ss .اليِلَخ رکب ان تڏا اليخ يتم ن نم اًذْخَتُم

 ا نيس ma ينم حورلا كلسم تللخت دق

 اميف ج ر ولجو زع - هلل اهتبثي ملو الا نواح

 ينذختا هللا 1 : را هلؤقل . دمحمو «[١؟6 : هلا ڳايل یوا
 الیلخ ميهاربإ | ذختا امك اليلخ

 ميهاربإ لإ :ةماعلا هلوقي يذلا ميظعلا لهجلا فرعت اذهبو
 .مهنأل ؛ ال لوسرلا قح يف صقنت اذهو هللا بيبح اًدمحمو ؛هللا ليلخ

 :هولعج اذإ مهّنألو «ميهاربإ ةبترم نود ي يبنلا ةبترم اولعج ةلاقملا هذهب

 :نينسحملا بحي هللا َنِإف ؛سانلا نم هريغ نيبو هنيب اوقّرفي مل هللا بيبح

 قرف ال مهيأر ىلعف ؛ ؛ةبحملا مهلعفب هللا قلع نّمم مهريغو «نيرباصلاو
 2 يلا «ميهاربإل الإ هلل اهركذ ام ةّلخلا ّنكل «هريغو ايم لوسرلا نيب

 ٠ ا ا ا نأ ربخأ
 رک نزلا هرب انا ءمهرمأ لكشم ةم ةماعلا نأ : ّمهملاف

 مك ؛ هللا ليلخ لوسرلاف ؛مكيبن متصقنتو متأطخأ : :لوقنف «هللا بيبح

 .اهتياغ غولب نع هومتلزنأ ةبحملاب هومتفصو اذإ
 اذه :«اليلخ ميهاربإ ذخُنا امك ًاليلخ ينذخُنا دق هللا ٌنإف» :هلوق ٠
 سيل هك يبلاف ؛«ليلخ مكنم يل نوكي نأ هل ىلإ أربأ يْنِإ» :هلوقل ليلعت
 .- لجو زع هلل الإ دحأل ةّلخ هبلق يف

 .«اليلخ ركب ابأ تذختال Can :هلوق

 ير اغ هللا ير «يلع نم لضفأ ركب ابأ نأ ىلع حيرص صن اذهو
 .ركب يبأ نم لضفأ اّيلع نأ نومعزي نيذلا ةضفارلا ىلع در اذه
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 الف الأ ءَدجاَسَم ْمهِئايثأ روب َنوُدُِتي اوئاگ مکن ناگ نم نو الأ

 ءطرشلا عانتمال باوجلا عنتميف ؛عانتمال عانتما فرح :؛ول» :هلوقو

 هتمأ نم ذختي نأ عنتمي هّنأل اليلخ ركب يبأ ذاخّنا نم كي عنتما اذه ىلعو

 ءانثأ يف ةلمجلا هذهو «هيبنتلل «الأ» :«مکلبق ناك نم نإو الأ» :هلوق

 . ماقملا ةّيمهأل هيبتا اهأدتبا هنكل ثيدحلا

 روبقلا ذاخّنا نع يهّئلل رخآ هيبنت اذه :«اوذختت الف الأ» :هلوق

 .هريغ ربقو هربق لمشي ماع اذهو «دجاسم

 اًديكأت ةادألا نود ظفللاب يهن اذه :«كلذ نع مكاهنأ ينإف» :هلوق

 .ماقملا ةّيمهأل يهّنلا اذهل

 : ثيدحلا دئاوف نم *

 ءولمم هبلق َّنأل ؛ًاليلخ اًدحأ ذختي نأ نم أربت ةي ىبنلا نأ ١

 .ىلاعت هللا ةبحمب

 ةليضف هيفف ؛اليلخ ميهاربإ ذْخَنا امك ًاليلخ هذخّنا ىلاعت هللا َّنأ ۲

 . دب هللا لوسرل

 .اليلخ هذاخّئاب اب ميهاربإ ةليضف ٠

 هنأ ىلع لدي ثيدحلا َّنأل ةباحصلا لضفأ هَّنأو ءركب ىبأ ةليضف - ٤

 . يب لوسرلا ىلإ ةباحصلا ٌبحأ

 )١( «دجاسملا ءانب نع يهنلا باب «دجاسملا باتك) ملسم :هاور ١/0909 .
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 دنقلا قورنت ا

 نع و 5 E 2ٌ مه و2
 . دجسم س نإو «كلذ ْنِم اهدنع ةالصلاَو

 اوذختت الف الأ» :هلوق يف دجاسم روبقلا ذاختإ نم ريذحتلا - ه
 ١ .«كلذ نع مكاهنأ يلف :هلوقو ء«دجاسم روبقلا

 ا ل 0 ااا
 .دجسملا

 1 نال E نع حماتي نلمس 5 يبنلا صرح - ۷

 3 ؟ يبنلا صرح اذهلو «هعئارذو كرشلا لئاسو نم دجاسم روبقلا ذاختا

 .ةمألاب هتمحرو هتفأر لامك نم اذهو «هنم هتمأ ريذحت ىلع

 ۰ .همده هيلع بجو ربق ىلع اًدجبسم ىنب نم َّنأ ۔ ۸

 خيش مالك نم اذه 2. . .هتايح رخآ يف هنع ىهن دقف» :هلوق
 ۰ . ةيميت نبا مالسإلا

 : ءاي يبنلا ىلإ دوعي ريمضلا «هتايح رخآ يف هنع ىهن دقف» :هلوقو
 e :دجاسم روبقلا داتا وه هئ يهل

 دنع وهو ي يبنلاف ؛«هلعف نم قايسلا يف وهو نعل لإ ٌمث» :هلوق
 .دجاسم روبقلا دْحّنا نم نعل ايندلا قارف

 ؛«اهدتعا : دجسم نبي مل نإو «كلذ نم اهدنع ة ةالصلاو» :هلوق

 ؛اذه ىلعو .دجاسم اهذاختا نم : يأ ؛«كلذ نم» : هلوقو ءروبقلا : يأ

 حيحصا يف امك ؛لإ يبنلا ىهن : اذهلو «روبقلا دنع ةالصلا زوجت الف
 الد ا ا ی و الی
 : 7 روبقلا ىلإ اولصت

 لا «ربقلا ىلع سولجلا نع . يهنلا باب «زئانجلا باتك) ملسم :هاور )١(
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 م ل
2 

 ةَباَحَّصلا َّنِإف ؛«ًادجْسَم دخ دخن نأ ينخا ؛اًهِلْوق ىَتْعَم َوُهَو

 ُهالّصلا ٍتَدِصُق عِضْوَم ْلُكَو ءادجْسَم ِهِرْبَق َلْوَح اويل اوُنوُكَي مَ
 1 ا .
 00 ااا ءادجسم ذختا دقف ؟ هيف

 هو
 تر

 يف ريمضلا 'اًدجسم ذختي نأ يشخ :اهلوق ىنعم وهوا :هلوق

 : اهنع هللا يضر ةشئاع ىلإ عجري «اهلوق»

 نم اذه 'اًدجسم هربق لوح اونبيل اونوكي مل ةباحصلا ّنإَف» :هلوق

 .ىلاعت هللا همحر ةيميت نبأ مالسإلا خيش مالك

 هيلع ىنبُي ْنأ َيِشَْح :هانعم «اًدجسم ْذْخََنُي نأ يشخ» : لاقي دق

 نآل اتسم ةربق لوح اوبي نأ نكمي آل ةلاحيملا نأ ةدخبي كل «دجسم

 ليحتسم ءيش اذه !؟رخآ اًدجسم نوئبي فيكف ؛هتيبل رواجم هدجسم

 اًناكم : يأ ؛«اًدجسم ذختُي نأ َيِشَحا :اهلوق ىنعم نوكيف ؛ ةداعلا بسحب

 دجاسملا نأ روبقلا ىلع دجاسملا ءانب ميرحت لصأ َّنأ بير الو

 يف سانلا ىلص اذإف ءاهيف ةالصلل اهيلإ نوتأي سانلاو «ةالصلا ناكم

 مل نإو ؛ةالصلل ناكملا اذه ذختا اذإ اميف دجوي روبقلا ىلع دجاسملا ءانب

 :ناينعم هل دجاسم روبقلا ذاختا َّنأ اذهب نّيبتف .دجسم نبي

 .دجاسم اهيلع ىنبت نأ :لوألا

 ناك اذإف ءدجسملا نبي مل نإو اهدنع ةالصلل اًناكم ذخّتُت نأ : ىناثلا

 ؛ىّلصم هنوذختيو هدنع نولصيو ربقلا اذه ىلإ نوبهذي ًالثم موقلا ءالؤه

 .دجاسم اهذاختا نم اًضيأ وهو ءاهيلع دجاسملا ءانب ىنعمب اذه َّنإف

 اذهو :«اًدجسم ذخُتا دقف ؛هيف ةالصلا تدصق عضوم لكو» :هلوق



 علا لو ربك تعا دع نيل قلقا يف ءاناحاا 1

 ليج E ىّمَسُي ؛هيف هيف ىَلَصُي عِضْوَم لك لب
 ش 0 روُهْطَو اًدجْسَم ضرزألا يل

 ؛مهّلامعأ ناكم يف دجاسم مهل نيذلا سانلا َنِإف ؛فرعلا هل دهشي
 ىلإ راشأل ؟دجسملا نيأ مهنم اًدحاو تلأس ول تارادإلاو تارازولاك
 تناك امل نکل «نبي مل هلأ عم «هيف نولصي ىلضم هوُذخّنا يذلا ناكملا

 .اًدجسم ىّمسُي راص ؛هيف دصقت ةالصلا

 . .ىلصُي عضوم لك لب» :هلوق
 ىلع دئاز ثلاث ىنعم اذهو «دوجسلل اًناكم : يأ ؛ اًدجسملا :هلوقف

 تمد ام دجسم هّنإف ؛هيف يلصت ءيش لك : لاقي نأ وهو «نيلوألا نيينعملا
 ناك نإو ىّلصُم وأ دجسم اهيلع يلصُت يتلا ةداجشلل لاقي امك «هيف يلصت
 ۰ . ىّلصُم مسا اهيلع بلاغلا

 'ىلإ ةليسو اهّنأل ؛روبقلا ىلع دجاسملا ءانب زوجي ال هلأ : ةصالخلا *
 :ةالصلل روبقلا دصقُت نأ اًضيأ زوجي الو .ربقلا بحاص ةدابع وهو «كرشلا,
 ةدوجوم دجاسم اهذاختا نم ةّلعلا َّنأل ؛دجاسم اهذاختا نم اذهو ءاهدنع

 'ربق دنع يلصيو ةربقملا ىلإ بهذي الجر نأ ضِرُق ولف ءاهدنع ةالصلا يف
 كّنِإَو انتم لا اد تذغلا كّتإ الق م
 E «ةنعللا نم ىراصنلاو دوهيلا هّقحتسا امل ٌّقحتسم

 | .ماعلا ىنعملاب اًدجسم هيف ىّلصي ءيش لك ةيجست ةحص ىلع ليلد ةيعيت

 ' نب هللا دبع انثدح باب مميتلا باتك) يراخبلا :هاور هللا ذبع نب رباج ثيدح نم 0(

 79/0/١(, هدجاسملا باتك) ملسمو «(۱۲۹/۱ ءافسوي
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 (ةنغ هللا يصر) ووكشما نبا نع اج نكس امال

 ٌءاَي أ مو ةَعاَّسلا ْمُهُكِرْذُت ْنَم سالا ٍراَرِش ْنِم َّنِإ) :ًاعوُفْرَم

 .هلك يبنلا ىلإ دنسأ ام :عوفرملا :«اًعوفرم» :هلوق

 رش عمج :رارشو «ضيعبتلل :نم :«ساّنلا رارش نم َّنإ» :هلوق

 ىلع ليلد اذه يفو ءرشلا باحصأ :ىنعملاو «بُحَص عمج باحص لثم

 . ضعب نم ّدشأ مهضعب َّنأو ءرشلا يف نوتوافتي سانلا َّنأ

 ؛ةعاسلاو «نإ مسا لوصوم مسا :نم 0 ع لا عيك ردت نبا :هلوق

 ىمسي ةميظع ةيهاد ءيش لكو « ةيهاد اهنأل كلذب تيّمسو «ةمايقلا موي : : يأ

 .ناسنإلا بيصت يتلا ةيهادلا رومألا يف كتعاس هذه :لاقُي امك «ةعاس

 يفو .«مهكردت» يف ءاهلا نم لاح ةلمجلا :«ءايحأ مهو» :هلوق

 ا يبنلا نع تبث هنأ وهو «لاكشإ ؛ءايحأ مهو ةعاسلا مهكردت» :هلوق

 موال نا مري نيرا نا ىلع رحنا نم ةفئاط كارب ال :هلوق

 ققون فيكف ؛'"”«ةعاسلا موقت ىتحا :ةياور يفو “هللا رمأ يتأي ىتح

 مهكردت نم لك دا فلؤملا هقاس يذلا ثيدحلا رهاظ ّنأل ؛نيثيدحلا نيب

 !؟قلخلا رارش نم مهف ؛ءايحأ مهو ةعاسلا

 : يأ ؛ «ةعاسلا موقت ىتح» :هلوقب دارملا نإ : لاقي نأ امهنيب عمجلاو

 ىلع الإ م وقت ال 4 ٍلعفلاب اهمايق ىلإ سيلو «ةعاسلا م بول 9

 . ةعاسلا م موقت و ا

 نب دمحم انثدح باب «بقانملا باتك) هوحنب يراخبلا :هاور «ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم (1)

 /۳ «٠يتمأ نم ةفئاط لازت ال» : ةي هلوق باب ءةرامإلا باتك) ملسمو ٥۳۸(« /۲ «ىنثملا

.(o 

 ٠١٠١(. ء۲۴/۳١٠) نيقباسلا بابلاو باتكلا يف «ملسم حيحص» ()
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 يف متاح و ُةاَورَو هيام وجمل َنوُْخَتَي َنيِذلاو

 . (هحيحص)

 ذإو «قلخلا رارش نم مهف :«دجاسم روبقلا نوذختي نيذلا» :هلوق
 ماكحأ اهل لئاسولاو «كرشلا لئاسو نم ةليسو اولعف مهْنأل ؛اوكرشي مل

 نإف ماعلا لاب اهب طع اهل ا ءاهتبترم نود تناک نإو .دصاقملا

Eيهف ۽ 0  

 . ءايحأ مهو ةعاسلا الا : لوألا

 .دجاسم روبقلا نوذخّتي نيذلا : يناثلا

 نوتوافتي سانلا نأ ىلع ليلد «سانلا رارش نم ّنإ» :اي هلوق يفو
 ريخلا يف نوتوافتي مهل امك هيف ضعب نم دشأ مهضعب أل ؛رشلا ىف

 لآ] *« تربي اني اب 14 أَو 1 دنع 5 ل :ىلاعت هلوقل ؛اًضيأ 1

 "نمک: سيلف ؛ ؛ نيتعكر ىَلص نمف ةّيمكلا ثيح نمم كلذو [117 :نارمع
 رضاح عشاخ تناق وهو ىَّلص نمف < «ةّيفيكلا ثيح نمو :اعبرأ لص

 ,لضفأ ضرفلاف «ةيعونلا ثيح نمو .لفاغ وهو یلص نمك سيل ؛ ؛بلقلا

 ك ةالصلا َّنأل ؛ ةقدصلا سنج نم لضفأ ةالصلا سنجو «لفّتلا نم
 1 . ةيندبلا لامعألا

 وهوا ةغامجلاو ةنسلا لهأ بهذم وه ةلدألا هيلع دت يذلا اذهلو

 ١ هدنسملا» يف دمحأ مامإلا :هاور )١/ ٤١١(ء «فنصملا» يف ةبيش يبأ نب راو )۳/۴٤٠(« '

 مقرب نابح نباو 575 مقري ةميزخ نباو )  (TEمقرب هيتس ف

 (+) ا

 ص) ؛ميقتسملا طارضلا ا خپش لاقو  : (fيمثيهلا لاقو «ادیج هدانسإل ,

 .؟نسح هدانسإ» :(۲۷ /۲) يناربطلل هوزع دعب ؟عممجملا» يف ١
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 :ٌُلِئاَسَم هيف ©

 َدْنِع هيف ُهّللا ُدَبْعُي اًدِجْسَم ىب ْنَميِف ُلوُسَولا َرَكَد ام : ىلوألا

 .ٍلِعاَقلا ين تخص ْوَلَو ءحِلاَص لُجَر ريق

 سانلا لضافتي بلقلا يف وه يذلا ناميإلا يف ىتح «لامعألا يف لضافتلا

 نم هبلق يف دجي نايحألا ضعب يف هنأ هسفن يف سحي ناسنإلا َّنِإ لب «هيف

 وهف ؟صخشو صخش نيب فيكف ؛نايحألا ضعب يف هدجي ال ام ناميإلا

 . رثكأ لضافتي
 ىلع ظّلغيو «هلئاسوو كرشلا نع دعبلا بجي هنآ :بابلا ةصالخو *

 :هلوق يف هللا همحر فلؤملا مالكو .حلاص لجر ربق دنع هللا دبع نم

 «ةالصلا يف اهقاس يتلا ثيداحألاو اهريغو ةالصلا لمشي «هللا دبع نميف»

 ربقلا اذه دنع ةقدصلا َّنأ معز نمف ءاهيلع اهريغ ساق هّنأك هللا همحر هنكل

 وأ ةعقبلا هذهل َّنَأ ىري هّنأل اًدجسم هذختا نمب هيبش وهف ؛هريغ نم لضفأ

 .صاخ ليلدلاو ءمّمع خيشلاف ؛هريغ ىلع هب لضفي اًنأش اهيف نمل

 ؟ماعلا ىلع صاخلا ليلدلاب ٌلدتسي ال :ليق نإف

 هنوكل ؛ناكملا اذه ميظعت يه ةَلعلا نأ كلب دارأ خيشلا لإ :بيجأ

 نوكيف ؛تادابعلا نم اهريغ يف دجوي ةالصلا يف دجوي امك اذهو ءاّربق

 .اظفل هل صّنلا لومش باب نم ال سايقلا باب نم ميمعتلا

 : لئاسم هيف

 دنع هيف هللا دبعي اذجسم ىنب نميف هب لوسرلا ركذ ام :ىلوألا ©

 نيذلا ةا يبنلا نعل نم ذخؤت :لعافلا ةّين تخص ولو «حلاص لجر ربق

 .دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا



Aحلاص لجز ربق دنع هللا دبع نميف ظيلغتلا يف ءاج ام باب.  

 .َكِلُذ ىف رمألا ًظَلِغو ليئامّتلا نَع ْنْهَلا : ةيناثلا

 اذه ْمُهَل نيب في ؛ ٌكِلُذ ىف هلي هتَعَلاَبُم ىف ُةَرْبِعلا : ةثلاثلا

 0 ؛«لعافلا ةّين تخص ولو» :هلوق

 قت ةينلاف . لعفلا درجمب قّلعُم هل ين ىلإ جاتحي ال لمعلا اذهف ؛هتروص

 TT ءاهحيحصتو ةحلاصلا لامعألا يف
 الف. ؛درجم لعف ىلع قلع ام فالخب «كلذ هبنشأ امو ءاهرجأ ىطعيف

 هللا :ىلإ تّرقتلا ديري ناك ولو هللا دبعي ناك ولو : : يأ . ةينلا ىلإ هيف ةجاح |

 بّدرتت يتلا ةئيسلا ةجيتنلابو ءرمألا هيلإ لوؤي امب اًرابتعا دجسملا اذهل ءانبب
 نالا ضو ءىرخأ ةطقن ىلإ اهنم جّردتن ةطقنلا هذهو «كلذ ىلع

 اا «ةهباشملا ناسنإلا دصقي مل نإو نيكرشملا ةهباشم
 .«ةهباشملا تدصق اذإ مرحي امّنِإ هبشتلا َّنأ ّنظي ثيح «سانلا ضعب
 ؛ءاوس <« «مهلعف هبشي ام لعفي نأب : : يأ ؛هبشتلاب مكحلا قلع امّنِإ عر رشلاو
 كلذ وني مل نإو :هبشتلا ةلأسم يف ء ءاملعلا لاق اذهلو ءدصقي مل وأ دصق.

 .ةروصلا قلطمب لصحي هبشتلا نإف

 ؟انركذ ام ضراعت له «تاينلاب لامعألا امّنإ» ةدعاق :ليق نإف

 وني مل نإو همكح هل تبث لمعلاب قلع ام ّنأل ؛هضراعت ال :باوجلا
 .اههبشأ امو ءانّرلاو «راهظلاك ؛ةمّرحملا ءايشألاك ؛ لعفلا

 ! :هلوق نم ذخۇت :كلذ يف رمألا ظلغو ليئامتلا نع يهنلا :ةيناثلا © |
 ' ؛ٌةداع ةمظعم روصلا هذه تناك اذإ اميس الو ««زوصلا كلت هيف اوروصو»

 : ءءايلوألا :لثم ءاَعرش وأ .معلاو «خألاو «بألاو «ءامعزلاو «ءاسؤرلاك
 : 1 . كلذ هبشأ امو ءايبنألاو «نيحلاصلاو

 اذه مهل نيب فيك «كلُذ يف اإ هتغلابم يف :ةربعلا : :ةئثلاثلا ©
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 هل پتل يب هک نک مک نا لق شخ هزت لق مک
 .مُدَقَت امي فتي
 امب فتكي مل قايسلا يف ناك امل مث !؟لاق ام لاق سمخب هتوم لبق مث لَو

 هّنأل ؛ديحوتلا بناج ةيامح ىلع يي يبنلا صرح ىلع لدي امم اذهلو : مّدقت

 تربك ولو يصاعملاف ؛ تاعاطلا مظعأ ديحوتلا نالو «لسرلا ةوعد ةصالخ

 ىلإ بحأ اًبذاك هللاب فلحأ نأل» :دوعسم نبا لاق ىتح «كرشلا نم نوهأ

 لاو «كرشلا نم عون هريغب فلحلا ٌنأل ؛“«اًقداص هريغب فلحأ نأ نم

 . كرشلا نم نوهأ يهو «ةيصعم اًبذاك هللاب

 مه امم نيملسملا انناوخإ رَّذحن نحنو ءاّدج ميظع هرمأ كرشلاف

 هل اوُقِلُخ امع اولفغ ىتح ايندلا ىلع ميظعلا بابكنالا نم نآلا هيلع

 سيل ءايندلاب نيلغتشم مهدجت نآلا سانلا ةماعف ؛مهل َقِلَخ امب اولغتشاو

 يف اذهو «نيظقيتسمو نيمئانو نيدعاقو نيمئاق ايندلا الإ مهراكفأ يف

 اذهلو «- لجو زع هللا نع ةلفغلا بجوي هّنأل ؛كرشلا نم عون ةقيقحلا
 «رانيدلا دبع سعت» :لاقف «هل دّبعت امل اًدبع كلذ لعف نم يب يبنلا ىّمس

 لبقأ ولو «؟ةليمخلا دبع سعت «ةيصمخلا دبع سعت «مهردلا دبع سعت
 ةليسو ايندلاف ؛ايندلا نم هل رّدُق ام لصحل هحراوجو هبلقب هللا ىلع دبعلا

 يردت ال تنأو ًةياغ اهلعجت فيك «ةياغ اهلعج نم سعتو «ةياغ تسيلو

 لاق امك ؛نازحألاب بوحصم اهرورسو ةياغ اهلعجت فيكو !؟اهيف كماقم

 1 :رعاشلا

 ی ر ر مويو ا 9 د مويو انلمويوانيلعمويف

 اًصيرح ناك اذهلو «هللا ةدابع قيقحتل ثعُب ةي ىبنلا َّنأ : لصاحلاف

 .(۲۰۸ص) 0(

 . 07ه ص ) مّدقت قفهز



eiحلاص :لجز ربق دنع هللا دبع نميف ظيلغتلا يف ءاج ام باب  

 رْبَقلا َدَجوُي ْنَأ َلْبَق هرْبَق َدْنِع ِهِلْعِف ْنَع ُهْيهَن : ةعبارلا

 : مات روب يف ىراضتلاَو دولا نس نم أ : : ةسماخلا

 . كلذ ىَلَع ْمُهاَيِإ هَل : ةسداسلا

 . هربق ْنَع انا ةريِذَحَت يك هدام نأ : ةعباسلا

 . هِرْبَق ٍذاَرِْ مَدَع يف هللا : |

 ذاختاأ نم ردح ب لوسرلاف ؛كرشلا ىلإ يدؤت يللا باوبألا لك دس ىلع
 : تارم ثالث دجاسم روبقلا

 . هتايحأ رئاس يف : ىلوألا

 . سمخب هتوم لبق : ةيناثلاو

 0 .قايسلا يف وهو : ةثلاثلاو

 نب يع OG ا
 ايا ااا رار ورا اوس را ارككم إل
 ْ مي

 وت :مهتايبأ روبق يف ىراصتلاو دوهيلا ننس نم هل : ةسماخلا ©

 ب سئو «ادجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا» : يي هلوق نم

 ا . مهلامعأ حيبق يف مهب هبشتو ىراصنلاو دوهيلا
 قلع هلا ةنغلا هلوق نم ذخؤت : كلذ ىلع مهايإ هنعل : ةسداسلا ©

 00 .«؛ىراصنلاو دوهيلا

 :ةشئاع لوق نم ذخؤت .هربق نع اناّيإ هريذحت هدارم َّنأ :ةعباسلا ©
 . مهئايبنأ روبق يف ىراصنلاو دوهيلا هعنص ام: يأ ؛«اوعنص ام رّذحُي»

 الولو» :ةشئاع لوق نم ذخؤت :هربق زاربإ مدع يف ةّلعلا :ةنماثلا ©
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 .ًادجْسَم اًَهِذاَخَنا ىَنْعَم يف : ةعساتلا

 ُموُقَت ْنَم َنْيَبَو اًدِجْسَم اَهّذَحَنا ِنَم َنْيَب دَر هنأ :ةرشاعلا

 . هِتَمِتاَح َعَم ِهِعوُقُو َلْبَق كسلا ىلإ َةَعيِرَّذلا َرَكَّذَق ٌةَعاَّسلا ُمِهْيَلَع

 ىَلَع ّدّرلا ٍسْمَحِب ِهَتْوَم َلْبَق ِهِيَبْطخ يف ُهُرُكِذ و وا

 es «عّدبلا ٍلْهَأ رش هدأ امه نا

 : يهو SE . «اًدجسم ذختي نأ ىشخ هلأ ريغ ؛هربق زربأ كلذ

 نوكي نأ عنتمي الو « تومي ثيح نفد الإ تومي يبن نم ام هّنأب هرابخإ
 .نامكح ةّلعلل نوكي نأ عنتمي ال امك «ناتّْلع مكحلل

 اهل نأ انركذ نأ قبس :اًدجسم اهذاخّنا ىنعم يف :ةعساتلا ©

 : نيينعم
 .اهيلع دجاسملا ءانب ١

 ىّلص نم لإ لب ءاهدنع ىَّلصيف دضقت ةالصلل اًناكم اهذاختا
 . ماعلا ىنعملاب اًدجسم اهذختا دقف ؛ةالصلل اهذختي ملو اهدنع

 هيلع موقت نم نيبو اًدجسم اهذخّنا نم نيب نرق هنأ :ةرشاعلا ©

 نأ اذه ىنعمو :هتمتاخ عم هعوقو لبق كرشلا ىلإ ةعيرذلا ركذف ؛ةعاسلا
 .تومي نأ لبق كرشلا نم ريذحتلا ركذ ةي لوسرلا

 نيذلاو قلخلا رارش مهيلع موقت نم نأ :يهو «؛هتمتاخ عم» :هلوقو
 روبقلا نوذختي نيذلاو ءرافكلا ءالؤه ءايحأ مهو ةعاسلا مهيلع موقت

 .رفكلاو كرشلا بابسأ اولعف ءالؤه دجاسم

 ىلع درلا سمخب هتوم لبق هتبطخ يف هركذ :ةرشع ةيداحلا ©
 . عدبلا لهأ رشأ امه نيتللا نيتفئاطل

 .(۳۹۷ص) قبس )۱١(
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 نع نوربعي برعلاو «لايل سمخ : يأ : :«سمخب هتوم لبق :هلوق

 . سكعلابو يلايللاب مايألا

 «ةزمهلا فذحب ؛رش :٠ لاقيو ءرشأ :لاقي :«عدبلا لهأ رشأ» :هلوق

 ةضفارلا لاح نع هللا همحر فلؤملا ملكت امنإو .الامعتسا رثكألا وهو :

 امهتفرعم ىلع سفنلا جييهت لجأ نم امهمسا ركذ لبق امهمكحو ةّيمهجلاو
 ركذ لبق فصولاو مكحلا هل ركذ اذإ ناسنإلا َّنأل ؛امهيلع عالطالاو

 لاق ولف ءاذه ىلإ قوشتتو علطتت هسفن تراص ؛هيلع موكحملاو فوصوملا
 قوشتلا ناسنإلل نوكي الف ؛ةيمهجلاو ةضفارلا ىلع درلا :مالكلا لوأ نم

 . عدبلا لهأ رشأ اهّنأ :امهلاحو .ًالّوأ امهمكحو امهلاح نع مّلكت ول ام لثم

 ؛ .ةقرف نيعبسلاو نيتتثلا نم مهجرخأ ملعلا لهأ ضعب نأ :مهمكحو

 كلذب اومسسو «هدعبتسا اذإ ءيشلا ضفر نم لعاف مسا :ةضفارلاو

 .:هولأبم نيح بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب ديز اوضفر مهنأل
 .يدج اريزو امه :لاقو ءامهيلع ىنئأف ؟رمعو ركب يبأ يف لوقت ام
 فلاخملا قحلا لاق امل نكل «هعم قباسلا يف اؤناكو «هوكرتو هوضفرف
 نم مهبهذم لصأو .ةضفار اوُمسف .هللاب ذايعلاو هنم اورفن ؛مهئاوهأل

 تيبلا لآل عيشتلا رهظأف «مالسإلاب سّبلت يدوهي وهو ءأبس نب هللا دبع

 نيد :نصلوب دسفأ امك هدسفيو مالسإلا نيد نع سانلا لغشيل مهيف ولغلاو

 دهغ يف هتعدب أبس نبا رهظأ ام لّوأو .ةينارصنلاب سبلت امدنع ىراصنلا :

 . هللاب ذايعلاو - اًقح هللا تنأ :لاقو هءاج لإ ىتح «بلاط يبأ نب يلع

 مث ؛تدقوأف رانلابو < ءعمجف بطحلاب رمأو «ترفُحف دودخألاب يلع رمأف

 را ىلإ نفذ نرخ اتت هلا دبع لاقي هنأ ألإ ؛اهب مهقرحأ

 : . ملعأ هللاف ؛هتعدب رشنو
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 هيف اوعدا ثيح ءهلمتحي مل اًرمأ ىأر هنع هللا يضر اًيلع نأ مهملاف

 َّنَأل ؛رثاكتت ةثيبخلا ةقرفلا هذه تأدب مث ءاّقارحإ رانلاب مهقرحأف ةّيهولألا
 ةقرفلا هذه تناك اذهلو «ةّيقتلا هنومسي يذلا قافنلا ةقيقحلا ىف اهراعش

 ميقتو «هيلإ ةوعدلاو مالسإلاب رهاظتت اهّنأل ؛مالسإلا ىلع نوكي ام رطخأ

 يف هضقانت اهنكل «كلذ هبشأ امو رومخلا ميرحتك ؛ةرهاظلا هرئاعش

 ءايبنألا نم لضفأ مهّنأو «نوكلا ريدت ةهلآ مهتمئأ نوري مهف ؛نطابلا

 «لسرم يبن الو بّرقم كلم اهلاني ال ةبترم يف مهّنأو ءءايلوألاو ةكئالملاو

 خيش مهنع لوقي كلذلو «مالسإلا ىوعد مهنم لبقت نأ حصي فيك ءالؤهو
 ناسنإلا هيلع علطا اذإ ًالوق هبتك نم ريثك يف هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا

 اورجه مهّنإو «مالسإلا ىلع اًررض سانلا دشأ مهْنإ» :مهلاح فرع

 مامإ فلخ لإ ًةعامج يلصُ ال :نولوقي مهف ؛؟«دهاشملا اورمعو دجاسملا

 لاق امك روبقلا ىلع دهاشملا ىنب نم لّوأ مهو ءنآلا موصعم الو موصعم

 رمعو ركب وبأ امهو  قالطإلا ىلع لوسرلا عابتأ لضفأ اومرو ءانه خيشلا
 ههابشأو لولس نب يبأ نب هللا دبعك ؛كلذ ىلع اتام امهّنأو «قافنلاب -

 !؟مهجهنمو

 ركنأ هنأ هتعدب لوأو «ناوفص نب مهجلا عابتأ مهف ؛ةّيمهجلا امأو

 ىسوم مّلكي ملو ءًاليلخ ميهاربإ ذختي مل هللا َّنِإ :لاقو .هللا تافص

 «عستتو رشتنت ةعدبلا هذه تأدب مث «مالكلاو ةبحملا ركنأف ؛اًميلكت

 ةضفارلا َّنأل ؛ةضفارلا يرخأتمو ةلزتعملاك ؛ةيمهجلا ريغ فئاوط اهقنتعاف

 هيبشتلاب فرع نم لو :ملعلا لهأ لاق اذهلو «ةهّبشم لوألاب اوناك

 «مهرد نب دعجلا نع هتعدب ذخأ ناوفص نب مهجلاو .تافصلا نوركني
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 ظل

 يذلا تولاط نع اهذخأ نابأو «ناعمس نب نابأ نع هتعدب ذخأ دعجلاو

 ةعدب نوكتف لَك يبنلا رحس يذلا يدوهيلا مصنعألا نب ديبل نع اهذخأ
 ؛«ناسارخ دالب يف أشن ناوفص نب مهجلا َّنِإ مث «دوهيلا نم اهلصأ ليطعتلا

 لا «ةفسالفلاو بكاؤكلا ر نيالا نش ينك اهنا

 نيكرشملاو ةئباصلاو ةّيدوهيلا نم ةبّكرم ةعدبلا هذه تراصف «ذخأ

 ةلطغم ةّيمهجلا ءالؤهو «ةيمالسإلا ةمألا ا هذه ترشتناو

 'تافصلا عم ءامسألا ركنأ نم مهنمو «تافصلا نوركني تافصلا يف
 تافاضإ اهولعج هسفن ىلإ - هناحبس - هللا اهفيضي يتلا ءامسألا هذهو

 2 عيمسلاف ؛هتاقولخم ضعبل ءامسأ اهنأ وأ «ةقيقح تسيلو

 .اذكهو «كلذك ريصبلاو هريغ يف عمسلا قلخ

 ال :اولاقف «مدعلا وأ تابثإلاب اًمصتم هلل نوكي نأ ركنأ نم مهنمو

 لوقن نأ زوجي ال :اولاق ىتح ؛ةفص هنع يفنن وأ ةفص هلل تبن نأ زوجي
 هانهبش دوجوم هنأب انلق نإ انّنأل جود الإ الو دوم لإ نع

 دوجوم ال :لوقنف ؛ تامودعملاب هانهبش مودعم هنأ انلق نإو «تادوجوملاب

 لال ۽ ؛نكمي ال اذهو «لوقنملا اوبذكو .لوقعملا اورباكف ؛مودعم الو

 .: ا ا نيضيقنلا لباقت نم مدعلاو دوجولا لباقت
 ةيبشت كلب هللا فصوف ءامهدحأ دجوي نأ دب ال لب ءامهعامتجا

 . مهتدعاق ىلع تاعنتمملاب

 ربجم ناسنإلا لإ :نولوقيف ءربجلا :ردقلاو ءاضقلا يف مهبهذمو
 وهف :؛لتق.نإو ءربجم وهف ؛ ؛ىّلص نإ هرايتخا نودب لمعي هلمع ىلع
 ا ل د ل ؛اذكهو «ربجم

 'بقاغي ةثيشملا دّرجمب لب «باقعلاو باوثلا يف ةمكح كانه نكي مل هلمع .
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 الف «مذلاو حدملا فاصوأ نيلعافلا نع اولطع كلڈبو ءاذه بيثيو اذه
 .ربجم عيطملاو ربجم يصاعلا ّنأل ؛هّمذت وأ اًناسنإ حدمت نأ نكمي

 فيك هّنأل ؛نيملاظلا ملظأ هللا َّنأ متبثأ كلذ متلق اذإ مكُنِإ : مهل لاقيو
 ىلع ربجم وهو عئاطلا بيثيو ؟ةيصعملا ىلع ربجم وهو يصاعلا بقاعي

 .ملظ اذهو «قحتسي ال نم بقاعو «قحتسي ال نم ىطعأ نوكيف ؟هتعاط

 كلم ريغ يف كلاملا فرصت ملظلا َّنأل ؛ملظب سيل اذه :اولاقف
 .ءاشي ام هب لعفي هكلم يف كلاملا نم فرصت اذهو

 نل لامكلا تافصب اًفصَّتم ناك اذإ كلاملا َّنأل ؛لطاب هّنأب : بيجأو
 نيم وهو تحلل ّنِم لمعي نمو# :ىلاعت هللا لاق دقو هدعو فلخي

 ناكل ؛دعولا اذه فلخأ ولف ء[١١١ :هط] 4اَمْضَم الو الط ُكاَي الف
 .مهفلخأف مهدعو ثيح «هقلخل اًملظو هقح يف اًصقن

 ناميإلا َّنإ :نولوقيف ءءاجرإلا نيدلاو ناميإلا ءامسأ يف مهبهذمو
 بسح تافصلا نع لطعملا فصولا ىلع قلاخلاب ناسنإلا فارتعا دّرجم
 ال ناميإلا ّنأو «ناميإلا ىف اهل لخدم ال لامعألاو لاوقألا ّنأو «مهتقيرط
 هللا دابع لدعأو قسفأ نإ :اولاق ةثالثلا رومألا هذه نمو .صقني الو ديزي

 ليربجو «ناميإلا لماك نمؤم نوعرف لإ :اولاق لب ءءاوس ناميإلا يف
 ءطقف هسفنل ةيبوبرلا ىعّذا هّنأل ؛رفك نوعرف نكل «ناميإلا لماك نمؤم
 .اًرفاك كلذب راصف

 : مهنع ميقلا نبا لاق

 نانسألا لئامت دنع طشملاك دحاو ءيش ناميإلا يف سانلاو

 هنم ثبخأ نكل ءاهثبخأ لقن مل نإ بهاذملا ثبخأ نم مهبهذمف



 لاس لير عاقل دع ندي طلعت تالا امد 1

 رولا ءار كلا ٌتَدَح ةَضفاَلا ر ةضفارلا

 . َدجاَسَملا اهْيَلَع ىتَب ْنَم ُلّوَأ ْمُهَو

 . عزتلا ٍةَدِش ْنِم كك هب َيِلْياَم :ةرشع ةيناثلا

 عيمج لإ : هللا ةر ةيميث نبا مالسالا عش لاف ىح «ةظفارلا بهذم

 لاق اذهلو «مالسإلا يف ةّبلبلا لصأ مهف ؛«ةضفارلا نم اهلصأ عدبلا

 لعلو. ؛«ةقزف نيعبسلاو نيتنثلا نم ملعلا ل ال ا :فلؤملا
 نيتنثلا ىلإ مهجرخأ باوصلا نأ وأ «ةقرف نيعبسلاو ثالثلا نم باوصلا

 ؛هباحصأو الب لوسرلا اهيلع ناك يتلا ةثلاثلا نم مهجرخأ :يأ ؛نيعبسلاو

 رانلا يف اهلك «ةقرف نيعبسو ثالث ىلع قرتفت ةمألا هذه نأ فورعملا َّنأل

 : .هباحصأو الب يبنلا هيلع ناك ام ىلع تناك نم يهو ءةدخاو الإ

 : ةيمهجلاو ةضفارلا نيتفئاطلا نيتاه نع هلوق يف هللا همحر قدصو

 كح اص زوحأ نب ب ةملس ناوفص نب مهجلا لتق دقو . «عدبلا لهأ رش» ١

 55 .هرشنو بهذملا اذه رهظأ هّلأل راّيس نب رصن ةطرش ٠

 مهو ؛روبقلا ةدابعو «كرشلا ثدح ةضفارلا ببسبو» :فلؤملا لوقو

 ةعدبو مهتعدب نم رذحلا بجي اذهلو «ادجاسملا اهيلع ىنب نم لّوأ

 ىلعف ؛ضعب نم لفسأ اهضعب تاكرد عدبلا نأ كش الو ءاهريغو ةيمهجلا

 نق فلسلا جهنمل اًعبتم نوكي نأو «عدبلا نم رذحلا ءرملا ٠

 .هريغ يفو بابلا ٠

 :اهلوق نم ذخؤت : عزنلا ةدش نم ني هب يلب ام :ةرشع ةيناثلا © ۰

 ليلد اذهل يفو ؛«اهفشك اهب متْعا اذإف «ههجو ىلع هل ةصيمخ حرطي قفط»
 كعوي امك كعويو ضرمي ةي لوسرلا ناك اذكهو «هعزن ةّدش ىلع



 ۷ حلاص لجر ربق دنع هللا دبع نميف ظيلغتلا يف ءاج ام باب

 . ةَلُحلا َّنِم هپ مرک ام : ةرشع ةثلاثلا

 أ اَهنأِب حيرضَقلا :ةرشع ةعبارلا

 ددش ايب وهف ؛- لجو زع - هللا ةمكح نم اذهو «سانلا نم ؟”نالجرلا

 هبيصي اميف اًضيأ كلذكو «ءاميظع َءاذيإ يذوأو هتوعد ةلباقم يف ءالبلا هيلع

 ىلعأ لاني نأ لجأل كلذ نم ةمكشلاو يلع عاقب فانا ند

 . هتجردل عفرأ كلذ ناك ربصو رشلاب يلتبا اذإ ناسنإلا أل ؛ربصلا تاجرد

 ؛ءالتبالا اهنمو ءاهبابسأ دوجوب لإ لانث ال ةيلاع ةجرد ربصلاو

 .نيرباصلا ةجرد لاني ىتح بستحيو ربصيف

 : لي هلوق اهيلع لديو : ةّلخلا نم هب مركأ ام :ةرشع ةثلاثلا ©

 ةماركلا هذه َّنأ كش الو ««اليلخ ميهاربإ ذخّنا امك ًاليلخ ينذخُنا هللا َّنإ)

 لَك هللا لوسر الإ ةبترملا هذه لان اًدحأ ملعن ال اننأل ؛ةميظع

 . د ميهاربإو

 اب هنأ كلذ ليلدو : ةبحملا نم ىلعأ اهّنأب حيرصتلا :ةرشع ةعبارلا ©

 هنع ىفنو «ةبحملا هل تبثأف ؛هيلإ سانلا ٌبحأ ناكو ءركب ابأ بحي ناك

 اذه نم سيل حيرصتلاو «ةبحملا نم ىلعأ اهّنأ ىلع اذه ٌلدف ؛ةّلخلا

 ٌنأب» :حّرص هنأ رخآ ثيدح نم درو دقف ؛هريغ ىلإ همضب لب «طقف ثيدحلا

 ؛اليلخ يتمأ نم اًدختم تنك ول» :انه لاق مث :0"2:هيلإ لاجرلا بحأ ركب ابا

 .ةبحملا نم ىلعأ ةّلخلا َّنأ ىلع لدف ؛ًاليلخ ركب ابأ تذختال

 ربلا) يف ملسمو :26744 «ءايبنألا ًءالب سانلا دشأ باب ءىضرملا) يف يراخبلا :هجرخأ )1١(

 نب هللا دبع نع ؛(؟هالإ «نزح وأ ضرم نم هبيصي اميف نمؤملا باوث باب ءةلصلاو

 . هنع هللا يضر دوعسم

 مقر ءركب يبأ لئاضف باب «لئاضفلا باتك) يراخبلا :هاور « صاعلا نب ورمع ثيدح نم )۲(

 .(1827/4 ءركب يبأ لئاضف باب «لئاضفلا باتك ) ملسمو ( ۲



 حلاص لجر ربق دنع هللا دبع نميف ظيلغتلا يف ءاج امن باب ۸

 ..ةباحصلا ُلَضْفَأ َقيَدصلا ّنأب حيرضَتلا :ةرشع ةسماخلا
 : هيقالخ ىلإ ٌةَراَشإلا :ةرشع ةسداسلا

 نم ذخؤت :ةباحصلا لضفأ قيّدصلا ّنأب حيرصتلا :ةرشع ةسماخلا ©
 ولف «اليلخ ركب ابأ. تذخنال ؛ليلخ ىتمأ نم اًذَخَّتم تنك ولو» .: 4 هلوق

 .كلذب قحأ ناكل ؛ِلكك يبنلا دنع هنم لضفأ هريغ ناك
 حلاصلا لمعلاو ناميإلا يف ةّيلضفألا نأ :اًضيأ ةماهلا لئاسملا نمو

 نب ةزمح ناكل ؛ ؛بستلاب ةيلضفألا انيعار ول انّنأل ؛ ؛بسنلاب ةيلضفألا قوف
 نمو ؛كلذ يف ركب يبأ نم ّقحأ امهنع هللا يضر سابعلاو بلطملا دبع

 لآ نم هريغو بلاط يبأ نب يلع ىلع هنع هللا, يضر ركب وبأ مذُف مث
 ش لب يبلا

 الإ ‹حيرصتلا لقي مل :هتفالخ ىلإ ةراشإلا :ةرشع ةسداسلا ©

 هدعب نم ةفيلخلا وه ركب ابأ نإ : لقي مل هلك يبنلا لآل ؛ةراشإلا :لاق
 «اليلخ ركب.ابأ تذختال ءليلخ يتمأ نم اختم تنك ولا : لاق امل نکل
 ّقحأ نوكيف كي هللا لوسرب سانلا ىلوأ هنع هللا يضر هنأ ْمِلُع
 . هتفالخب



 44 اًناثوأ اهريصي نيحلاصلا روبق يف َوُلُعلا نأ ءاج ام باب

 00 اَت

 اَمْوْيَصُي َنيِحِلاَصلا ِروُبُق يف للا نأ َءاَج ام

 هللا نو ْنِم ُدَيْعَت ُدَيْعَت اًنائْؤَأ

 ااا ل ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ااا 11 1 لا

 نيحلاصلا روبق يف ولغلا نأ وهو «هلبق امب ةلص هل بابلا اذه

 اودبعي نأ ىلإ نيلاغلاب رمألا لوؤي :يأ .هللا نود نم دبعُت اًناثوأ اهرّيصي

 انه دارملاو ءاّمذ وأ اًحدم دحلا ةزواجم :ولغلاو .اهباحصأ وأ روبقلا هذه

 :نيهجو نم انيلع قح اهل روبقلاو .اًحدم

 الو اهتناهإ زوجت الف ؛مارتحالا نم اهل بجي اميف طرفن ال نأ ١

 .كلذ هبشأ امو ءاهيلع سولجلا

 .دحلا زواجتنف اهيف ولغن ال نأ

 E 11 ا لرز هبلع يد ا ىلع كام لا

 الإ ة ةروص الو» : ةياور يفو 0 «هتيّوس الإ اًفرشم اًربق الو ءهتسمط

 نأ دب الف ؛روبقلا رئاس نع زيمتي يذلا وه :فرشملا ربقلاو .«اهتسمط

 ؛نمز دعب ولو ةيصوصخ ربقلا اذه بحاصل َّنأ ْنظي الئل اهيواسيل ىّوسي

 . هيف ولغلا ىلإ ةليسو وه ذإ

 .مهنود نمو لب ءءايلوألاو ءايبنألا لمشي : «نيحلاصلا» :هلوق

 ,(533/7 «ربقلا ةيوستب رمألا باب «زئانجلا باتك) يف (1)



 اًناثوأ اهريصي نيحلاصلا روبق ىف وللا نأ ءاج ام باب 3

 مهللا» :لاق هي هللا لَ نأ ؛هإطَوملا» یف فلام ىَ
 لاقي دقو «ةدابعلل بص ام لك وهو «نثو عمج :«اناثوأ» :هلوق

 مالك رهاظ نكلو .معأ نثولا نوكيف ؛لْفَمُم لاثمت :مئضلاو ءمنص :هل
 لاثمت ىلع نكي مل نإو ءانثو یس هللا نود نم دبعي ام لك َّنأ فلؤملا

 .دبعيف ربقلا ىلع بصنُي لاثمت اهل نوكي ال دق روبقلا َّنأل ؛بصن

 تدبع اذإ امل لماش وهو ر : يأ «هللا نود نم دبعت» :هلوق

 َنِرُق اذإف ءاهيف هدارفإ هللا ةدابع يف بجاولا َّنأل ؛هللا عم تدبع وأ اهدحو
 هللا َّنأ يسدقلا ثيدحلا يف تبث دقو « هللا .ريغل :ةدابع تراص هريغ اهب

 E ‹كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ انأ» :لوقي ىلاعت
 : هکر شو هتكرت يريغ

 هلال ۽ ؛بتكلا حصأ نم «روهشم باتك :«أطوملا يف : :هلوق

 نم هبرقل يراختبلا دنس نم ىلعأ هدنسو ءدنسلا ةحص هيف ىّرحت هللا همحر

 ا «برقأ ةحصلا ىلإ ناك ىلعأ دنسلا ناك امّلكو اي لوسرلا

 .هسفن كلام مامولل ثحبو مالك اًضيأ هيفو «ةباخصلا نع راثآ ثيداحألا ..
 ةياورلا يف اهنسحأو هحورش عسوأ نمو < "”ملعلا لهأ نم ريثك هحرش دقو

 ملع هيف | (ديهمتلا» : ىنعأ  اذهو ءربلا دبع نبال «ديهمتلا» :ةياردلاو

 ا 0
 ةءادبلا لجأل ءادنلا اي تفذحف !هللا اي :اهلصأ :؛مهللا» :هلوق

 ,/5 هللا ريغ هلمع يف كرشأ نم باب دمر كاكا لجل :هاود | «ةريره يبأ ثيدح نم 200
4( 

 1 ين 2 يج ج يب كلاسملا زجأا» ؛ ناقرزلل «كلام أطوم حرش»و «يجابلا ديلولا 00 |» :اهنمو (؟)
 . ٠ .يطويسلل «كلاوحلا ريونت»و 0 7



 ١ اًناثوأ اهريصي نيحلاصلا روبق يف َوْلْعلا نأ ءاج ام باب

 ا مْوَق ىَلَع هللا ُبَضَع ٌدَمْشا ُّدَبْعُي او يبق ْلَعخَت ال

 هبلق عمج يعادلا نأكف ؛عمجلا ىلع ةّلادلا ميملا اهنع ضّوعو «هللا مساب

 . هللا مساب ةءادبلا لجأل رخآلا يف ميملا تناكو « هللا ىلع

 «هللا نم بلط اهّنأل ؛ءاعذلل :ال :«دبعُي اًنثو يربق لعجت ال» :هلوق

 . «اًنثو» : يناثلاو ‹«يربق» : اهل لوألا لوعفملاو رضب : لعجتو

 يذلا وه نثولا َّنأل ؛ةفشاك ةفص يهو «نثول ةفص :ادبعي» :هلوقو

 اولعج انلبق ناك نم َّنأل كلذ هيب يبنلا لأس امّلإو . هللا نود نم دبعُي

 لعجي ال نأ هّبر كك يبنلا لأسف ؛مهيحلاص اودبعو دجاسم مهئايبنأ روبق

 .كرشلا ةبراحمو ديحوتلاب اهلك هتوعد ّنأل ؛دبعُي اتو هربق

 . َمظَع : يأ : «دتشا» :هلوق

 لئامت ال - لجو زع هلل ةتباث ةيقيقح ةفص :؛هللا بضغ» :هلوق

 :ليوأتلا لهأ لاقو .رثألا يف الو ةقيقحلا يف ال نيقولخملا بضغ

 نّمم ماقتنالا ةدارإ :لوقي مهضعبو «هاصع نمم ماقتنالا وه هللا بضغ

 . هاصع

 :لقي مل لك يبنلا َّنأل ؛هعضاوم نع مالكلل فيرحت اذهو

 «رّبعُي فيك فرعي ةي وهو هلا بضغ ٌدتشا :لاق امَّنإو ءهللا مقتنا

 ملعأو قلخلا حصنأ وهو «ماقتنالا نيبو هللا بضغ نيب قرفلا فرعيو

 كلذب ىتأ ول هّنأل ؛هفالخ ديري وهو مالكب يتأي نأ نكمي الف «هّبرب قلخلا

 ةدارإ ريغو ماقتنالا ريغ بضغلاف ؛كلذك نوكي نأ هاشاحو ءاَسّبلم ناكل

 بضغ لثامت ال هلالجب قيلت هلل ةتباث ةيقيقح ةفص بضغلاف ؛ماقتنالا

 .رثألا يف الو ةقيقحلا يف ال «قولخملا



 اًناثوأ اهريصي نيحلاصلا روبق يف وللا نأ ءاج ام باب ۲
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 :اهنم «قلاخلا بضغو قولخملا بضغ نيب قورف كانهو

 اهيقلي ةرمجو «بلقلا مد نايلغ :وه هتقيقح قولخملا بضغ - ١

 ال ةفص هنإف ؛قلاخلا بضغ امأ ءروفي ىتح مدآ نبا بلق يف ناطيشلا

 4دي ٌميِمَسلَأ وهو یی یل شل :ىلاعت لاق ءاذه لئامت
 ١١[. :ىروشلا]

 بضغ اذإ | يمدآلاف ؛ ؛ةدومحتم رش اراثآ رثؤي يمدآلا بضغ نأ - ؟
 .«هتجوز قّلطُي امبرو «هيلع بوضغملا لتقيف «دمحي ال ام هنم لصحي دق
 راثآ الإ هيلع ٍبّئرتي الف ؛ هلا بضغ اّمأ «كلذ وحنو «ءانإلا رسكي وأ
 لعفلا مامت الإ هبضغ ىلع بّئرتي نأ نكمي الف ؛ميكح هّنأل ةديمح
 :يف ال «نيقولخملا بضغك سيل هللا بضغف . هّلحم يف عقاولا بسانملا

 لثامي امب هللا انفصو نوكن الف ؛كلذ انلق اذإو ءراثآلا يف الو ةقيقحلا

 لال ؛ناطلسلا مامتو ةّوقلا ىلع ٌلدت ةفصب هانفصو لب «نيقولخملا تافص
 'ةبسنلاب وهف ؛هناطلس مامتو ماقتنالا ىلع بضاغلا ةردق ىلع لدي بضغلا

 .نالطب ىلع لديو . صقن ةفص قولخملل ةبسنلابو «لامك ةفص قلاخلل
 .«رُهَنِم اَنَمَمتنَأ اَبوُمَساَ امف :ىلاعت هلوق ماقتنالاب بضغلا ليوأت
 ريغ ماقتنالا لعجف ؛انوبضغأ : : 4اَيوُمَساَءأل ىنعم داف . [ه5 :فرخزلا]
 بيفخلا ريسفت نالطب ىلع اذهلدف ؛هيلع ايترتم اً ڈا لب .بضغلا
 . ماقتنالاب

 01 دارأ امعو اهتقيقح نع تافضلا صوصن فرخ نم لك نأ ملعاو

 امل مّلسن نأ انيلع بجاولاف ؛ةكلهمو ةّلز يف عقي نأ دب الف ؛هلوسرو اهب
 . ليثمت الب اًنابثإ درو ام ىلع ىلاعت هللا تافص نم ةنسلاو باتكلا هب ءاج
 . ليطعت الب اهيزنتو



 ۳ اًناثوأ اهريصي نيحلاصلا روبق يف َوُلُقلا نأ ءاج ام باب

 جاسم مهئابنأ َروُبُق اوُذَخَنا

 امِإ ؛دجاسم اهولعج :يأ :«دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا» :هلوق

 «دجاسم اهذاختا نم روبقلا دنع ةالصلاف ؛اهدنع ةالصلاب وأ ءاهيلع ءانبلاب

 اًنثو هربق لعجي ال نأب ب هيبن ةوعد هللا باجتسا له :لأسن انهو

 َّنأ ركذُي ملف ؛هل باجتسا هللا نإ :ميقلا نبا لوقي :باوجلا

 ىتح هيلإ لصي دحأ الف ؛ناردج ةثالثب يمح هّنِإ لب ءانثو لعُج ةي هربق

 .اًنثو لعُج هنأ خيراتلا يف عمسي ملو هللا نود نم دبعُي انتو هلعجي

 : «ةينونلا» يف ميقلا نبا لاق

 ناردجلا ةئالثب هطاحأو  هءاعد نيملاعلا بر باجأف

 هربق لعج ىلإ اولصي مل نكلو «هيف نولغي سانأ دجوي هنأ حيحص

 نم دجو نإف «ديعب ناكم يف ولو ةي لوسرلا نودبعي دق نكلو ءائثو
 مل هسفن ربقلا نكل ءائثو هذْخَّنا دق نوكيف ؛هربق دنع هئاعدب لك هل هّجوتي

 انو لعجي

# +# + 

 راسي نب ءاطع نع ۰ /؟) «تاقبطلا» يف دعس نباو (1۷۲ /1) هأطوملا» يف كلام :هاور (۱)

 ءالسرم ملسأ نب ديز نع (45”7 /۳) ةبيش يبأ نباو )٠١١/١( قازرلا دبعو ءالسرم

 // ۲۸۳/7 هةيلحلا يف ميعن وبأو )٠٠٠١( مقرب يديمحلاو (115/7) دمحأ هلصوو

 .ةريره يبأ نع ۷

 )١/ «يناقرزلا حرش»و )١87/١(« «كلاوحلا ريونت» يف امك ؛ربلا دبع نباو رازبلا هححصو
 يما



 اًناثوأ اهريصي نيحلاصلا روبق ىف َوْلُقلا نأ ءاج ام باب ۲٤

 33701101 هِدَنَسِب ريرج نبالو

 مامإلا «يربطلا ديزي نب ريرج نب دمحم وه :«ريرج نبالو» :هلوق
 «رثألاب ريسفتلا لصأ وه :هريسفتو .ه١٠7 ةنس يفوت ريسفتلا يف روهشملا

 هّنأكو : ءةفيعضلا راثآلا ضعب نم ولخي الو ءرئألاب نيرّسفملا عيمجل عجرمو
 ئراقلل عديو «نآرقلا ريسفت يف راثآلا نم فلسلا نع يور ام عمجي نأ ديري

 ةقيرط يهو ءدنسلا لاجر عبتت بسحب فعضلا وأ ةحصلاب اهيلع مكحلا

 عمجت اهّنَأ ةهج نم ةديجف .رخآ هجو نم ةديج تسيلو «هجو نم ةديج
 اهضعب دهشيو ةفيعض اهقرط نوكت امبرو «عيضت ال ىتح ةدراولا راثآلا

 نيمسلاب ثغلا طلخي امّبر ملعلاب رصاقلا نأ ةهج نم ةديج تسيلو : ضعبل
 رظنو «دنسلا لاجر عجارو ءدنسلا ةقيرط فرع نم نكل ءاذهو اذهب ذخأيو

 : رثألاب هريسفت ىلإ فاضأ دقو . كلذ ملع ؛ مهيف ءاملعلا مالكو مهلاوحأ ىلإ

 يأرلا حجري اًمئاد اذهلو «ةيبرعلا ةغللا ىلإ دوعي ام اميس الو ءرظُنلاب ريسفتلا
 ِْ .برعلا نعو نآرقلا يف ةدزاولا دهاوشلاب هل لدتسيو

 فلاخ ةقيرط كلس هنكل ءدهتجم يربطلاف ؛ةيهقفلا ةيحانلا نمو

 لقنيو «نيلجرلاو لجرلا فالخ ربتعي الف ؛عامجإلل ةبسنلاب اهيف هريغ
 ؛هيلع ذخؤت ةقيرطلا هذهو «نالجر وأ لجر كلذ يف فلاخ ولو عامجإلا
 فيس ول ملعلا لهأ عيمج نم نوكي نأ دب ال عامجإلا أل
 . فلاخملا دحاولا اذه عم قحلا نوكي دقو

 ؛هريسفت نم ةبلطلا نورذحي نيرخأتملا ضعب تيأر يأ بيجعلاو

 ريسفت»ب مكيلع :نولوقيو «تايليئارسإلاب مهمعز ىلع ءولمم هّنأل
 .مهلهجل :مهنأل ؛نوئطخم ءالؤهو «كلذ هبشأ امو يرشخمزلل «فاّشكلا

 مهئارآب مهباجعإو مهسفنأب مهزازتعاو فلسلا نع راثآلاب ريسفتلا لضفب
 .اذه نولوقي اوراص



 fo اًناثوأ اهريصي نيحلاصلا روبق يف َوُّلُعلا نأ ءاج ام باب

 . 4 یّرملاو َتلَل م أ : دهام نع «روصْلَم ْنَع َناَيْفُس نع

 ( مهبم اذهو « ةنييع نبا وأ «يروثلا نايفس اَمإ : «نايفس نع» :هلوق

 ريسيت» ينعأ - حرشلا يفو «هذيمالتو هخويش ةفرعمب هتفرعم نكمي مهبملاو

 . يروثلا هنأ رهاظلا :لوقي  «ديمحلا زيزعلا

 نم نيرسفملا مامإ «يكملا ربج نب دهاجم وه :«دهاجم نع» :هلوق
 سابع نب هللا دبع ىلع فحصملا تضرع» :لاق هنأ هنع ركذ «نيعباتلا

 اهدنع تفقو الإ ةيآ تزواجت امف ؛هتمتاخ ىلإ هتحتاف نم امهنع هللا ىضر

 .«اهريسفت نع هلأسأ

 «ريقحتلا هب دارملاو «ماهفتسالل :ةزمهلا : ميو ا :هلوق

 .خلإ . . .ىّرعلاو تاللا مانصألا هذه يدباعل باطخلاو

 لا تايآلا نم ف لح امون جارمملا ةت ىلاعت ا ركذ امل

 تدلل مي قا :لاق ؛«جئركلا دير تا٤ ني كر دلال :اهنع لاق يتلا

 زائ ىبنلا اهآر ىتلا ةريبكلا تايآلل مانصألا هذه ةبسن ام : يأ ؛ رع

 . جارعملا ةليل

 نم :ديدشتلا ةءارق ىلع :خلإ 2١ . .مهل تلي ناك» تسلا :هلوق

E EL E 

a 1 TT 

 ىلوألا ةيمستلا اولعجو ءاهلإ هولعج مث «هربق ىلع اوفكعو «هومظع

 نم هولعج مث «قيوسلا تل نم هلصأ نوكيف ؛ةريخألا ةيمستلاب ةنرتقم

 هنأ حجري فيفختلاف ؛ديدشتلا نم رهظأ فيفختلا ةءارق ىلع هذهو «هلإلا

  4١ةيآلا :مجنلا ةروس 19.



eاًناثوأ اهرتصي نيحلاصلا روبق ىف َوْلُقلا نأ ءاج ام باب  

 .هرْبَق ىَلَع اوُمَكَعَف ءتامُك ءَقيوُسلا ُمُهَل تْلَي َناَك» :َلاَق

 َقيِوّسلا ثْلَي َناَك" :ِساّبَع نبا نَع ءِءاَرْوَجلا وُبَأ لاق اَذَك
 . 3”(خاخلل

 :هربق يف اولغو . نيرا تلي ررالما ناك يسلب ذا

Eهلا نود نم دي نأ اهريصي رولا يف رلغلا راصف  

 يو روظحملا اذه نم اًقوخ اهيلع ةباتكلاو اهيلع ءانبلاو

 أًربق اوعدي ال نأب Shr نود نم دبعُت
 ام ةّيزم هل.ّنأ الول :لاقيس نامزلا لوط عم هنأ هملعل ؛ (©0هووس الإ اًقرشم

 دحاول ةزيم ال ةيواستم روبقلا نوكت نأ يغبني يذلاف ؛روبقلا نع فلتخا

 ْش . ةيقبلا نع اهنم

 مث .نحطُي مث .صّمحي ريعشلا نع ةرابع وه :«قيوسلا» :هلوق

 .لكؤُي مث .ههبش وأ رمتب طلخُي

 ينعي «هربق ىلع اوفکعف «تامف ءقيوسلا مهل تلي ناك» :هلوقو

 . هللا عم الإ هولعجو هودبع مث

 قيوسلا تلي ناك : سابع نبا نع ءازوجلا وبأ لاق اذكو» :هلوق
 هللا تيب جاجح نومركي مهتيلهاج يف سانلإ نأ بيرغلاو :«جاحلل
 'لعجي امبرو «مزمز نم مهل يقي اًضيأ سابعلا ناكو ءقيوسلا مهل نوتليو

 سانلا راص رضاحلا تقولا يفو فوحن وأ ابيار هيلحي اًذيبن مزمز يف

 )١( «ريسفتلا باتك) يراخبلا :هاور ٠ ,«ىزعلاو تاللا متيأرفآ باب 7

OEY + ليابللا)/ يف ملم هجرخأ (¥) 



 ۷ اًناثوأ اهريصي نيحلاصلا روبق يف وللا نأ ءاج ام باب

 ّنَعَل» :َل E ري م ع و

 ةققةموففممو َدِجاَسَملا اهيَلَع َنيِذِخَتُمل ّدَملاو ِروُبُقلا ِتاَرِ ئاَ لكي هللا لوس

 اوعيبي ىتح ؛- هللاب ذايعلاو - لالغتسالا ةياغ جاجحلا نولغتسي سكعلاب

 يف اذهو «مهل رّسيتي ام بسح رثكأو نيلايرب ًالاير يواسي ام مهيلع
 ولظب راكلإب هيف درب نسر :لوقي ىلاعت هللا نال ؛ميظع أطخ ةقيقحل 1

 !؟داحلإلا لعفي نمب فيكف ؛[70 :جحلا] ري ٍباَدَع َنِم ُهَقُِ

 ىنعمو «هللا ةمحر نع داعبإلاو درطلا وه :نعللا :«نعل» :هلوق

 ' .ةنعللاب مهيلع اعد : يأ ٠؛ب هللا لوسر نعل»

 :اهانعم انه ةرايزلاو «ةرئاز عمج ا 000 ترانا :هلوق

 اهنمو .ىتوملل ءاعدلاو ظاعتالل لاجرلا ةرايز يهو ءةّئس وه ام اهنم

 اهنمو .كلذ وحنو نآرقلا ةءارقو مهدنع ءاعدلل مهترايز يهو «ةعدب وه ام

 ةثاغتسالاو مهب داجنتسالاو تاومألا ءاعدل مهترايز يهو «كرش وه ام

 يبأ ثيدح يفو «ةدحاولا ةّرملاب قدصي لعاف مسا :رئازو كلذ ونو

 يهو ءواولا ديدشتب ؛ «روبقلا تاراّوز ةي هللا لوسر نعل» :ةريره

 . ةرايزلا ةرثك يأ ةرثكلا ىلع لدت ةغلابم ةغيص

 :يأ ؛ثيدحلا نم دهاشلا اذه :«دجاسملا اهيلع نيذختملاو» :هلوق

 هل دجاسم روبقلا ذاختا نأ قبس دقو ءدجاسملا اهيلع نوعضي نيذلا

 :ناتروص

 ةرايز ةهارك يف ءاج ام باب «زئانجلا) يذمرتلاو ٠١(. «۳۳۷ /۲) دمحأ 2 هاور )١(

 نيقباسلا بابلاو باتكلا يف هجام ن نباو «- ؟حيحص نسح» : :لاقو - ١١/٤( «ءاسنلل روبقلا

 VA/O). يقهيبلاو YA4)» مقر) نابح نباو ع« مقر)



 اناثوأ اهريصي نيحلاصلا روبق يف َوُلُقلا نأ ءاج ام باب ۸ ٠

 ا لأ ُهاَوَر . ؛جْرُسلاَو

 :اهدنع ىّلصُي ىلصم اهذختي نأ ١

 د ءاتب - ٣

 راهو 3 اليل سلا اهيلع دقوت عمج : : «جرسلاو» :هلوق
 .اهيف اًولغو اًميظعت

 ا «روبقلل ءاسنلا ةرايز ميرحت ىلع لدي ثيدحلا اذهو

 :ذاخبتا ميرحت :ىلع.ّلديو «ةريبك ىلع الإ نوكي ال نعللا َّنأل ؛بونذلا رث
 .هلعاف َنْعّلِل بونذلا رئابك نم ةريبك وهو ءاهيلع جرسلاو دجاسملا

 بابلل ةبسانملا

 ىلإ كلذ دعب يدؤيف ؛اهيف ولغ اهجارسإو اهيلع دجاسملا ذاختا نإ

 'ةلمجلاو ء«روبقلا تارئاز» :ىلوألا ةلمجلا نيب ةللصلا يه ام :ةلأسم
 َّنأ يه :ةرهاظ امهنيب ةلصلا ؟«جرسلاو دجاسملا اهيلع نيذَخّتملا» ةيناثلا

 :روبقلا باجصأ دبعت امبر اهربص فعضو اهزييمت ةلقو اهتفطاع ةقرإ ةأرملا
 .جرسلاو دجاسملا اهيلع نيذختملاب اهنرق اذهلف ؛ربقلا بحاص ىلع اًفطعت

 ةبيش يبأ نباو 00730390 ۳۲٤ ۲۸۷ ۰/۷9 دمحأو ء(۲۷۴۳) مقرب يسلايطلا :هاور )١(

 يئاشنلاو 42608 /7 ءروبقلا ءاسنلا ةرايز يف باب «زئانجلا باتك) دواد وبأو ۳

 ةالصلا) يذمرتلاو ؛(45 /4 «روبقلا ىلع جرسلا ذاختا يف ظيلغتلا باب «زئانجلا باتك)
 هجام :نباو :؛- «نسح ثيدح» :لاقو ١7٠(  مقر ءاّدجسم ربقلا ىلع ذختي نأ ةهارك باب

 مقر) نابح نباو ٠١١١(« مقر «روبقلا ةرايز نع يهنلا باب ءزئانجلا باتك) اًرصتخم
 (/TYA). يقهيبلاو )۳۷٤/۱(« مكاحلاو ل( «ريبكلا» يف يناربطلاو ملحم
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Necasseranaceenenenanaranecevececcoenevecavanvneeceseecarananaenencacununensenanesasasunens 

 حيباصم اهيف عضو ول ام رباقملا ىلع جرسلا ذاَخّنا يف لخدي لهو

 ؟اهترانإل ءابرهك

 تناك ول امك ءاهيلإ سانلا جاتحي ال يتلا نطاوملا يف اّمأ :باوجلا

 ىلإ ةجاح الف ؛هيف نفدلا نم سانلا ىهتنا دق عضوم اهيفو ةعساو ةربقملا

 لاقُي دقف ؛هلوح ام جرسيف هيف ربقي يذلا عضوملا اّمأ «جرسي الف «هجارسإ

 ميظعت ىلع لدي ام كلذ يف سيلف ؛ليللاب الإ جرست ال اهّنأل ؛هزاوجب
 .ةجاحلل جارسإلا ذختا لب «ربقلا

 :ةينآلا بابسألل اًقلطم عنملا يغبني هنأ ىرن يذلا نكلو

 .ةرورض كانه سيل هنأ ١

 نأ نكمي تارايس مهدنعف ؛كلذل ةرورض اودجو اذإ سانلا َّنأ-١
 . مهعم اًجارس اولمحي نأ مهنكميو ءرمألا مهل نّيبتيو اهيف يتلا راونألا اودقوي

 الو سانلا بولق يف عسّنيس ّرشلا َّنِإف ؛بابلا اذه حتف اذإ هنأ ۳

 رجفلا ةالص دعب ةءاضإلا اولعج مهّنأ انضرف ولف «دعب اميف هطبض نكمي
 ؟ةءاضإلا هذه لفق ىّلوتي يذلا نمف ؛تيملا اونفدو

 ىرن يذلاف ؛جرسلا اهيلع ذخّنم هّنأك ىقبي مث «كرتت دق :باوجلا

 الف ؛هوحنو نبللا اهيف عضوي ةرجح ةربقملا يف ناك اذإ اّمأ .اًيئاهن عنمي هنأ

 اذهف ؛دهاشُ ال ةلخاد ةءاضإلاو «روبقلا نع ةديعب اهّنأل اهتءاضإب سأب

 .سأب هب نوكي ال نأ وجرن
 اًداعتبا اهنع دعتبي نأ ناسنإلا ىلع بجي كرشلا لئاسو نأ مهملاو

 ؛ةديعبلا نامزألل ردقي لب «نآلا هيف وه يذلا نمزلل ردقي الو ءاميظع

 . ةنيه تسيل ةلأسملاف
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 نم اهّنأو ؛روبقلل ءاسنلا ةرايز ميرحت ىلع لدياام ثيدحلا يفو

 :لاوقأ ةثالث ىلع كلذ يف أوفلتخا ءاملعلاو «بونذلا رئابك

 و رئابك نم اهنإ لب «روبقلل ءاسنلا ةرايز ميرحت : : لوألا لوقلا

 .ثيدحلا اذهل

 ل مسي ءاسنلا ةرايز ةهارك : يناثلا لوقلا
 انيهنا : ةيطع مأ ثيدحل ؛هباحصأ نع دمحأ بهذم نم روهشملا وه اذهو

 . "7”«انيلع مز ملو «زئانحلا عابّتا نع

 رم ا ةأرملا ثيدحل ؛روبقلل ءاسنلا ةرايز روجت اهنا : ثلاثلا لوقلا

 تلاقف . «يربصاو هللا يقتا» :اهل لاقف ءربق دنع يكبت يهو اهب لَك يبنلا

e eد  

 اهدهاش 5 ىبنلاف لوألا ةا دنع ريصلا 5 :لاقو ءاهرذع
 املو .ربصتو هللا يقتت نأ اهرمأ امّنِإو «ةرايزلا نع اههني ملو ربقلا دنع

 لكك .يبنلا نأ :هيفو ءليوطلا ةشئاع ثيدح نم "«ملسم ا يف تبث
 هاتأ ليربج ّنأو «مهل اعدو مهل رفغتساو «ليللا يف عيقبلا لهأ ىلإ جرخ

 مث «عجرو اعدو رازو «ةشئاع نع اًيفتخم هيي جرخف «هرمأو ليللا يف

 حا : يلوق» :لاق.؟هللا لوسر اي مهل لوقأ ام :تلاقف ؛ربخلا اهربخأ

 باتک) 2 ل 6-5 ءاسنلا عابتا باب «زئانجلا باتک) يراخبلا : هاور )١(

 E1) ‹زئانجلا عابتا نع ءاسنلا يهن باب «زئانجلا

 نك ا «روبقلا ةرايز باب ءزئانجلا باتك) يراخبلا !:هاور «سنأ ثيدح.نه (؟)

 :(579//؟ «ىلوألا ةمدصلا دنع ةبيصملا ىلع ربصلا يف باب «زئانجلا باتك)
 . )14/۲ «روبقلا لوخد دنع لاقي ام باب «زئانجلا باتك) يف )۳(



 ۳۱ اًناثوأ اهريصي نيحلاصلا روبق يف َرْلعلا نأ ءاج ام باب

 00 ا

 اهمّلعف :اولاق .خلإ «. . .نيملسملاو نينمؤملا نم رايدلا لهأ اي مكيلع

 .زاوجلا ىلع ليلد اذه هميلعتو «روبقلا ةرايز ءاعد يي يبنلا

 : الب هلوقل ؛لاجرلاك ةنس روبقلل ءاسنلا ةرايز نأ :اًعبار ًالوق تيأرو

 اذهو ««ةرخآلا مكركذت اهنإف ؛اهوروزف ؛روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك»

 لاقف ءاهيخأ ربق تراز اهنع هللا يضر ةشئاع ّنألو .ءاسنلاو لاجرلل ماع

 ؟روبقلا ةرايز نع ىهن دق يب يبنلا سيلأ :ةكيلم يبأ نب هللا دبع اهل

 . خوسنم هنأ ىلع ليلد اذهو . كلذ دعب اهب رمأ هّلِإ : تلاق

 نأب :ىرخألا لاوقألا ةلدأ نع باجيو «لوألا لوقلا حيحصلاو

 :كلذ نمف ؛ حيرص ريغ حيحصلاو .حيحص ريغ اهنم حيرصلا

 :نيطرشب الإ لبقت ال اهنأل ؛ةحيحص ريغ خسنلا ىوعد :ًالوأ

 ال ردم سلو لهاته حلاو هنيا نيب خلا نعت 1
 ؛روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك» :هلوق يف باطخلا َّنِإ :لاقُي نأ نكمي

 :مكحب لاجرلا بطوخ اذإ اميف اوفلتخا ءاملعلاو ءلاجرلل "”«اهوروزف
 َّنإف ؛ حيحصلا وهو  لوخدلاب انلق اذإو ؟ال وأ ءاسنلا هيف لخدي له

 ىلعو یا ىف عاقل داروأ لرد ی اذه ر

 :لوقن انهو «ماعلا فلاخي مكحب ماعلا دارفأ ضعب صصخي نأ زوجي اذه

 ّنأل ؛طقف لجرلل ةرايزلاب ُهرْمَأَق «مكحلا اذه نم ءاسنلا ةي يبنلا ٌصخ دق

 يف - لجو زع  هبر كك يبنلا ناذئتسا باب ءزئانجلا باتك) ملسم :هاور «ةديرب ثيدح نم )700١(

 .(1۷۲ /۲ «همأ ربق ةرايز

 .(۷۸ )٤/ يقهيبلاو )۳۷٦/۱(« مكاحلا :هاور ()

 يف ايندلا يبأ نبا هاور» :(418/4) «ءايحإلا جيرخت» يف يقارعلا لاقو «يبهذلا هححصو
 :؟ديج دانسإب مكاحلاو روبقلا



 اًناثوأ اهريصي نيحلاصلا روبق ىف للا نأ ءاج ام باب دف

 ا ااا ااا اا ا ل ا ااا ا ا ا ااا ااا ا اا ا 117

 لطبي امم اًضيأو «تارئازلا نعلب مومعلا اذه نم صيصختلاب نجرخأ ءاسنلا
 دجاسملا اهيلع نيذختملاو روبقلا تارئاز لَ هللا لوسر نعل» :هلوق خسنلا

 «جرسلاو دجاسملا اهيلع نيذختملاو» :هلوق نأ مولعملا نمو ««جرسلاو
 هنم بناج:يف خسنلا ءاعداف ؛دحاو ثيدحلاو ؛خوسنم هنأ يعدي دحأ ال

 ١ 1 خوسنم ريغ اًمكحم ثيدحلا نوكي اذه ىلعو «ميقتسم ريغ رخآ نود

 ١ لقي مل لَك يبنلا نأل ؛ خيرأتلا ملعن مل انهو «خيرأتلاب ملعلا :

 . .نعللا نود يهّنلاو .«مكتيهن تنك١ :لاق لب «روبقلا راز نم تنعل تنك

 روبقلا تارئاز نعلو «لاجرلل باطخ «مكتيهن تنك» :هلوق نإف ؛اًضيأو

 ؛اَّذإ ءءاسنلا باطخ ىلع لاجرلا باطخ لمح نكمي الف ءاسنلل باطخ
 .خسنلا ىوعد هيف حصي ال ثيدحلاف

 مل ةأزملا نأ ؛ةشئاع ثيدحو ةأرملا ثيدح نع: باوجلا :اًيناثو

 كلامتت مل اهيلع ةبيصملا مظع نمو «تبيصأ اهنكل ءاّعطق ةرايزلل جرخت
 لدي امم ربقلا دنع يكبت تلعجو تجرخ كلذلو ءاهتيب يف ىقبتل اهسفن
 تلعجو اهنبا ىلإ تبهذ.ىتح هلّمحتت مل اًميظع اًئيش اهبلق يف نأ ىلع

 جرخت مل اهّنأ ملع هَّنأل ؛ربصت ؛ : نأ اهرمأ اذهلو «هربق دنع يكبت

 ا ر نزار اولا

 الف ف نكي مل اذإو «ةرايزلل تجرخ اهنأب اًحيرص سيل ثيدحلاف

 ْ . حيرص ريغ ءيشب حيرصلا ءيشلا ضراعُي نأ نكمي

 :لاقف ؟لوقأ اذام» : يب لوسرلل تلاق اهّئإف ؛ةشئاع ثيدخ امأو
 اذإ وأ ءتّرم اذإ كلذ لوقت اهنأ دارملا لهف ؛مكيلع مالسلا :يلوق

 .(۲۸٤ص) قبس (۱)



 try اًناثوأ اهريصي نيحلاصلا روبق ىف َوْلْعلا نأ ءاج ام باب

 هي ااا ومو موفرة رف م مف ممم معل

 ذإ ؛ةرئاز تجرخ اذإ اهَّنأب حيرصت هيف سيلف ؛لمتحم وهف ؟ةرئاز تجرخ

 سيل ناك اذإو «ةرايزلل جورخ ريغ نم اهب ترم اذإ هب داري نأ نكمملا نم
 . حيرصلا ضراعُي الف ؛اًحيرص

 مل اهيخأ عم اهلعف نإف ؛امهنع هللا يضر اهيخأ عم اهلعف امأو

 لدتسا امّنِإو «روبقلا تارئاز نعلب ةكيَلُم يبأ نب هللا دبع اهيلع لدتسي
 ةرايز نع يهنلاب اهيلع لدتسا ول هّنأل ؛اًقلطم روبقلا ةرايز نع يهنلاب اهيلع
 لدتسا وهف .هبيجتس اذامب رظنن انكل ؛روبقلا تارئاز نعلب وأ روبقلل ءاسنلا

 ناك روبقلا ةرايز نع يهنلا نأ مولعمو «روبقلا ةرايز نع يهنلاب اهيلع

 نإو نحنو «كلذب رمأ دق هّلِإ :تلاقو «ماعلا خسنلاب هتباجأ اذهلو ءاّماع
 اهريغك يهف ؛مومعلا ظفلب تلدتسا اهنع هللا يضر ةشئاع نإ :لوقن اّنك

 اهنأ ؛اهنع يور هنأ ىلع هلك لوسرلا لوق اهلوقب ضراعُي ال ءاملعلا نم

 اهنع هللا يضر اهنأ ىلع ليلد اذهو ««كترز ام كتدهش ول» :تلاق

 اهيف نعط ةياورلا هذه نكل ءهتزانج دهشت مل اهّنأل ؛هل وعدتل تجرخ

 ىقبن اننكل ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع حصت ال اهّنِإ :لاقو «ءاملعلا ضعب

 لص لوسرلا َّنأ ىلع ليلد اهيف سيل ذإ ؛ةحيحصلا ىلوألا ةياورلا ىلع

 . ديب لوسرلا لوق اهلوقب ضراعُي الف ؛ يه تمهف اذإو ءهخسن

 : هباوجو لاكشإ *

 راركت ىلع يهنلا لمحي نأ نكمي الأ ؛روبقلا تاراّوز» :هلوق يف

 ؟ةغلابم ةغيص «تاراوز» نأل ةرايزلا

 .(11/5 «روبقلا ءاسنلا ةرايز باب ءزئانجلا) يذمرتلاو ء(۳٤۳ /۳) ةبيش يبأ نبا :هاور (1)

 ميقلا نبا ركذو ؛(١۱۸ص) ينابلألل هزئانجلا يف امك ؛سلدم وهو «جيرج نبا ةنعنع هيفو

 .؟ظوفحملا وه هنأ» )٤/ 70٠(: «نئسلا بيذهت» يف



f۳اًناثوأ اهريصي نيحلاصلا روبق يف َوْلُعلا نأ ءاج ام باب ٤ 

 : انام هيف ©

 .ِناَنْوألا ٌريِسَْت :ىلوألا

 اا : ةيناثلا

 .ُهُعوُقُو فاح امم لإ ْذِعَتْسي جدي ْمَل لي هنآ : ةثلاثلا

 الذ انسيضأ فإف 4 كلذ ىلع هانلمح اذإ اننكل .«نكمم اذ :باوجلا
 ش ا ش . .«تارئاز» قلطملا

 0 لعفلا ةرثك ىلع ال نيلعافلا ةرثك ىلع لمحي دق فيعضتلاو
 رابتعاب فيعضتلاو E هله نكاد ءاسنلا : ىنعي «تاراوزاف

 نرل هلل ٌدَحَتَفُم نذع تش تج # : یلاعت لاق ةيبرعلا للا ىف دووم لعاقلا

 محتفُي ال بابلا ذإ ؛ فيعضتلا اهيف ناك ةريثك باوبألا تناك املف 50٠ :ص]
 يهف ,؛[٣۷ :رمزلا] تحفو اَموُءآَج اَذِإ ىح ةءارق اًضيأو «ةدحاو ةرم الإ

 000 1 . اهلثم
 رظناو .بونذلا رئابك نم اهّنأو «رباقملل ءاسنلا ةرايز ميرحت حجاّرلاف

 . )۳٤۳/ ۲٤( «ىواتفلا عومجم» يف ةيميت نبا مالسإلا خيش مالك

 هاوس هللا نود نم دبُع ام لك : يهو : : ناثوألا ريسفت 0

 .ةريغ وأ اًربق وأ اًمنص ناك

 وخ دوبعملل عوضخلاو لذتلا : :يهو :ةدابعلا ريسفت :ةيناثلا © 0

 ٠ . (دبعُي انتو يربق لعجت ال١ :هلوقل ؛اًميظعتو ة ةبحمو ًءاجرو
 يف كلر :هعوقو نم فاخُي امم الإ ذعتسي مل ةي هلأ :ةثلاثلا ©

 .«دبعُي انتو يربق لعجت ال مهللا» : هلوق



 o} اًناثوأ اهرتصي نيحلاصلا روبق يف َوّلُغلا نأ ءاج ام باب

 . َدِجاَسَم ءايبثألا ٍروُبق َّداَحْنا اَذهب ُهُْرَك : ةعبارلا

 .هّللا ّنِم بَضَعلا َةّدِش ُرْكِذ :ةسماخلا

 يتلا تاللا ٍةَداَبِع ِةَفِص ُةَفِرْعَم :اَهّمَمَأ ْنِم َيِهَو :ةسداسلا

 .ٍناَنْوألا ِرّبْكأ ْنِم يه

 . حِلاَص لُجَر رب هنأ ةَفرْعَم : ةعباسلا

 ES بقل ٍبِحاَص ْمْسا هنأ : ةنماثلا

 :هلوق يف كلذو :دجاسم ءايبنألا روبق ذاختا اذهب هنرق :ةعبارلا ©

 .«دجاسم مهئايبنأ روبق اوذخّنا موق ىلع هللا بضغ ٌدتشا»

 دتشا» :هلوق نم ذخؤت :هللا نم بضغلا ةَّدش ركذ :ةسماخلا ©

 . هللا بضغ

 لاعفألا تافص نم هريغك هنكل «ًةقيقح هللا نم بضغلا تابثإ : هيفو
 .اهتيفيك فرعن الو اهانعم فرعن يتلا

 َّنِإ» :ةعافشلا ثيدح حيحصلا ثيدحلا يف تبث امك توافتي هلأ هيفو

 . "'«هدعب الو هلبق هلثم بضغي مل اًبضغ مويلا بضغ يبر
 يه يتلا تاللا ةدابع ةفص ةفرعم : اهمهأ نم ىهو  ةسداسلا ©

 ١ .«هربق ىلع اوفكعف «تامف» :هلوق يف كلذو :ناثوألا ربكأ نم
 تلي ناك» :هلوق نم ذخؤت :حلاص لجر ربق هلأ ةفرعم :ةعباسلا ©

 نوكي ال بلاغلاو ؛مهدنع مظعم هال ؛جاجحلل : يأ ؛«قيوسلا مهل

 . نيد بحاص الإ اًمظعم

 ناك هلأ وهو :ةيمستلا ىنعم ركذو «ربقلا بحاص مسا هنآ :ةنماثلا ©

 .قيوسلا تلي

 .(۳۳۲ص) اًقباس رم (۱)



 اًناثوأ اهريصي نيحلاصلا روبق يف َولُقلا نأ ءاج ام باب ۳٦

 .روبقلا ٍتاراّوز ُهنْعَل : ةعساتلا

E 2 

 هللا همحار ركذو يي يبنلا : يأ :روبقلا تاراّوُر هنعل :ةعساتلا ©

 .رخآلا ظفلل ًةاعارم «روبقلا تاراوز» : ظفل

 .اهيلع نيذختملاو» :هلوق يف كلذو :اهجرسأ نم هنعل :ةرشاعلا ©
 1 ش .«جرسلاو دجاسملا

 .نيحلاصلا روبق يف ولغلا َّنأ :يهو ءركذت ملإةمهم ةلأسم انهو
 اهركذي ملو «لئاسولا مهأ نم هذهو «تاللا ربق يف امك اًناثوأ اهريصُي
 SS هللا همحر فلؤملا
 و هلف ؛كلذب ليق اذإف «تالل

 ys ةلأسم

 نع.دعبلا نسحألاو .هيف عنام الو «مّلستو فقتف ءاهنم بيرق ربقلاف

 دصق اهل زوجي ةأرملا َّنأ اهدهاشي نم َنظي الئلو «لاجرلا ةطلاخمو ماحرلا
 هغلبي ب يبنلا ىلع ءرملا ميلستو ا

 ناک ثيح



 rv ديحوتلا بانج ي ىفطصملا ةيامح يف ءاج ام باب

 باب

 ديجوَتلا بانج ب ىفطضَملا ٍةَياَمِح يف َءاَج اَم
 89 ت ا ت 06

 ِكرشلا ىلإ لصوُي قيرط لک ٍهّدَسَو

 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا للا

 رايخ وهو «ةوفصلا نم «ىفتصملا :اهلصأ :«ىفطصملا» :هلوق

 «لسّرلا نم مزعلا يلوأ لضفأ هّنأل نيفطصملا لضفأ ةي يبنلاف ؛ءيشلا

 ىلع ءافطصالاو ديل دمحم :هب دارملاو «نوفطصملا مه لسرلاو

 مث «لسرلا ءافطصا مث ؛لسرلا نم مزعلا يلوأ ءافطصا اهالعأ تاجرد

 ءافطصا مث «ءادهشلا ءافطصا مث «نيقيدصلا ءافطصا مث «ءايبنألا ءافطصا

 . نيحلاصلا

 كلذ وجت ءاهيف يعرلا نع ضرألا ةيامح هنمو «هلوح

 وهو «ةدحولا نم ليعفت :ديحوتلاو «بناج ىنعمب : ؟«بانج» :هلوق

 .تافصلاو ءامسألاو ةّيهولألاو ةّيبوبرلا نم هل بجي امب ىلاعت هللا دارفإ

 ةحوتفم باوبألا عدي مل ةيامحلا عم : يأ :«قيرط لك هدسو» :هلوق

 كرشلا ّنأل ؛كرشلا ىلإ لصوي قيرط لك دس هنكلو ءءاش نم اهيلإ جلي
 نود ام رمو وي كرسي نأ رْفْمَي ال هللا نإ :ىلاعت هللا لاق «بونذلا مظعأ

 ٤۸[. :ءاسنلا] باك نل كل

 مومعل ؛هللا هرفغي ال رغصألا كرشلا : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ام رفعي :هلوقل هنود بونذلا عيمجف ؛اذه ىلعو رب َكَرَشُي نأ : هلوق



 ديحوتلا بانج كي ىفطصملا ةيامح يف ءاج ام باب 00 1

 راس د

 يشأ ن ني وسر ْمُكحَءَج دقو: ىَلاَت لالو

 .ةيألا 4رب E ع ام 1 د

 رمألاب سيل كرشلاف ؛اهرئاغصو بونذلا رئابك لمشيف ؛ ءاي نَمِل كلذ و
 دصقلا دسف اذإو ءدصقلاو بلقلا دسفي كرشلاف «هب نواهتُي يذلا نّيهلا

 دیر ناک ا لاق ءدصقلا ىلع هانبم ا ذإ ؛لمعلا دسف

 كيل © وم ال اهف رف ابد ْمملَسْعَأ مهتلإ فو اَبئِرَو ايدل ريحا
 أوناك ٤ لطب اف اوعتص ام طو را الإ ديلا يف مل يَ نبل م

 . 9(تائنلاب لامعألا امّنإ» :ِةِلكَت لاقو ء[١١ ء١٠ :دوه] ومعي

 2 یمح 38595 لوس :ء : ٍّدسو «ةمكحم ًةيامح ديحوتلا بناج اک ل اق ؛اًذِ

 !«لصو بردلا ىلع راس نم َّنأل ؛ديعب نم ولو كرشلا ىلإ لصوُي قيرط
 ' .ةياغلا ىلإ لصي ىتح اًئيشف اًئيش ءوسلا لامعأ ناسنإلل نّيزي ناطيشلاو

 # عا %*

 ةدّكَوُم ةلمجلا : 4سا نف وسر مك 5 :e :هلوق

 ؛هّنأب اهلوخدم عيمجل ةدكؤم يهو ءدقو «ماللاو ءمَسَقلا : تادّكوُم ةثالثب
 نينمؤملاب هّنأو ءانيلع شي ام هيلع زيزع هّنأو «مهسفنأ نم هّئأو «لوسر
 .ةعنبرألا فاصوألا هذه لك ىلع بصنم مسقلاف ؛ميحر فوؤر

 نيل :هلوقل ؛برعلل :ليق 4مْكَءآَبال :هلوق يف باطخلاو
 يف َتَعَب ىلا وه :ىلاعت لاق «برعلا نم ةي لوسرلاف ؛ ڪش
 . ءاهلك ةمألل اًماع نوكي نأ لمتحُيو .[؟ :ةعمجلا] « منع ا وشر ن نالا

 .لب «ةكئالملا الو نجلا نم سيل :يأ ؛سنجلا انه سفنلاب دارملا ر

 .۲۸ ةيآلا :ةبوتلا ةروس )١(

 ٠١١١(: /“ ؛ةرامإلا) يف ملسمو ١(« مقرب ؛يحولا ءدب) يف يراخبلا :هجرخأ (۲)



 4 ديحوتلا بانج ديب ىفطصملا ةيامح يف ءاج ام باب

 ااا ااا اورام م موو مم وفم رم رم و م وروما معو

 4دو نين ني مکمل ىلا وه :ىلاعت لاق امك ؛مكسنج نم وه
 .[149 :فارعألا]

 عيمج ىلإ ثعُب لَك يبنلا ّنأل ؛لاكشإ هيف لوألا لامتحالا ىلعو

 برعلا بطوخ هَّنِإ :باوجلا يف لاقُي نكلو .مجعلاو برعلا نم سانلا

 َنيِنِمْؤُمْلا َلَع هلأ َّنَم َدَقْلط :هلوقلو «مومعلل ؛ىلوأ يناثلا لامتحالاو

 دارملا ناك املو ١114[: :نارمع لآ] يشأ ْنّي الوش ميف كعب ْدِإ

 َتَمَب ىلا وه :ىلاعت هللا لاق ««مهسفنأ نم» ال جتي :لاق «برعلا

 ْتعَباَو ابر :ليعامسإو ميهاربإ نع ىلاعت لاقو ني وسر عملا ىف
 ؛«مهسفنأ نم» تءاج اذإف ءاذه ىلعو «[1١؟9 :ةرقبلا] مَنَ وسر ْمهِض

 ىلعف ؛برعلا :دارملاف ؛امهنم» تءاج اذإو «ةمألا مومع :دارملاف

 .ةيآلا ىف لاكشإ ال ىناثلا لامتحالا

 اوني هلأ ني وسر :ىلاعت لاق امك هللا نم :يأ :4لوسر» :هلوق
 . لسرم : يأ ؛لَعْفُم ىنعمب انه لوعفو »¥ : ةنيبلا] 4 طم اقص

 .اهيف مالكلا قبس :4ْمُكِِشَأ نيو

 يف يازلاو نيعلا ةداملا هذه َّنأل ؛بعص :يأ :4ُديِرَعط :هلوق

 «ةيوق ةبلص :يأ ؛«زازع ضرأ» :هنمو «ةبالصلا ىلع ٌلدت ةيبرعلا ةغللا

 «ةحمسلا ةّيفينحلاب ثعب اذهلو «مكيلع قشي ام هيلع بعصي هلآ : ىنعملاو

 ريسيتلا نم اذهو ءاَمثإ نكي مل ام امهرسيأ راتخا الإ نيئيش نيب رّيخ امو



 ديحوتلا بانج ةي ىفطصملا ةيامح يف ءاج ام باب 45

 00 لل

 :يأ ؛ةلوصوم تسيلو «ةيردصم :#ام# : (َرِْنَع ام» :هلوق
 ْنَمِل كلذ :ىلاعت لاق «ةقشملا ىنعمب َتَنَعلا َّنأل ؛مكتقشم : يأ ؛مكتنع
 لوؤي امل دعب لعفلاو . ةقشملا :يأ ١[ :ءاسنلا] كىم َتيَمْلا ىشَح

 ؟عوفرم وه اذامب نكل « عوفرم ردصم ىلإ

 ؛لوسرلا ةفص 4ٌةيِرَعل نأب :انلق اذإ ريع فالتخاب فلتخي

 ريزعا :انلق نإو «مكتنع هيلع زيزع : يأ ؛هب ًالغاف لّوّؤُملا ردصملا راص

 وأ «لوسرل ةفص اهلك نوكت ٍذتتيح ةلمجلاو ءأدتبم مكتنع راص ؛مَّدقم ربخ
 يذلا نييفوكلا يأر ىلع ربخلا دسم دس لعاف مكتنعو ءأدتبم زيزع :لاقُّي
 .دشرلا ولوأ زئاف وحن زوجي دقو :هلوق يف كلام نبا هيلإ راشأ

 رمأ كاردإل دهجلا لذب :صرحلا : مكي شرح :هلوق
 : نيرمأ نيب حجو ؛مكتحلصم يف هدهج ةياغ لذاب :ىنعملاو «دوصقم

 .لوصحو رع اَم وع رر :هلوق هدافأ يذلا هوركملا عفد

 اًعماج ةي يبنلا ناكف ؛ 4 مٌُكحِيَع شرح :هلوق هدافأ يذلا بوبحملا
 :نوكي نأ هك لوسرلا ىلعو انيلع هللا ةمعن نم اذهو «نيفصولا نيذه نيب

 «ِرِطَع قع لق كرو :ىلاعت هلوقب لثمملا ميظعلا َقّلُخلا اذه ىلع
 ٠ .[4 .: ملقلا]

 ربخ رورجمو راج : «نيبؤنلاب» : 45 كور َنيؤمْلِب» :هلوق
 ربخلا ميدقتو «ِنائ أدتبم : ميلو هرخؤم أدئبم :# شورو (مّدقم
 :نمضتت بلقلاب ةقر :ةمحرلاو .اهق اهّقرأو ةمحرلا دشأ :ةف ةفأرلاو .رصحلا ديفي

 .هنع ررضلا عفدو هل ريخلا بلجب هيلع فطعلاو موحرملا ىلع ونحلا

 ؛ىلاعت هلل ةبسنلاب اّمأ «قولخملا رابتعاب اذه بلقلا يف ةّقر :انلوقو
 هللا ةمحرو «ءيش هلثمك سيل ىلاعت هللا َّنأل ؛ريسفتلا اذهب اهرّسفن الف



 ا ديحوتلا بانج لب ىفطصملا ةيامح ىف ءاج ام باب

 ا ا الا

 تبث دقف ؛اهلثامت الو قولخملا ةمحر اهينادت ال قولخملا ةمحر نم مظعأ

 محارتي ةدحاو ةمحر اهنم عضو ةمحر ةئم هلل َّنإ» :لاق هنأ ؛ ي يبنلا نع

 نع اهرفاح عفرتل ةباّدلا نإ ىتح «ةمايقلا موي ىلإ اوقلخ ذنم قلخلا اهب
 ذنم قئالخلا يف يتلا ةمحرلا هذه يصحي نمف .

 عيطتسي دحأ ال ؟ةيفيك اهرذقي نأ عيطتسي نمو ؟ةيمك ةمايقلا موي ىلإ اوقلخ
 ةمايقلا موي ناك اذإف «ةدحاو ةمحر هذهف ؟اهقلخ يذلا لجو زع - هللا الإ

 هذه لهو «ىلوألا ةمحرلا ىلإ ةفاضإلاب ةمحر نيعستو عستب قلخلا محر
 ردقلاو ءاهينادت ال ءاّدبأ :باوجلا ؟قولخملا ةمحر اهينادت ةمحرلا

 ىلإ ناسحإلا يضتقت ةفص اهّنأ قولخملا ةمحرو قلاخلا ةمحر نيب كرتشملا

 قولخملا ةمحرو «هتافص نم اهّنأل ؛ةقولخم ريغ قلاخلا ةمحرو «موحرملا
 ىلإ هنع لصفنت نأ نكمي ال قلاخلا تافصف ؛هتافص نم اهّنأل ؛ةقولخم

 اذهو «قولخملاب قلاخلا تافص لولحب انلقل كلذب انلق ول انّنأل قولخم

 قولخملا تافصو «هدحو اهب فصَّني قلاخلا تافص َّنأل ؛نكمي ال رمأ

 هذهو «قولخملا يف رهظت راثآ اهل قلاخلا تافص نكل ؛هدحو اهب فصّني
 1 .اهب محارتن يتلا ةمحرلا يه راثآلا

 ريغ يف ةي يبنلا نإ : يأ ؛ 4 دست كوءَر نمل :هلوق

 وه هللا هفصو امك مهيلع ديدش وه لب ءاّميحر الو اًفوؤر سيل نينمؤملا

 هجر راتكلا لع مادا دعم بلاو هلأ وسر د :هلوق يف كلذب هباحصأو

 00 : حتفلا] م س

 و ارا ا ا اوا : يأ : اوو ںی :هلوق

 «هبيصت نأ ةيشخ اهدلو

 ةئم يف ةمحرلا هللا لعج باب «بدألا باتك) ؟يراخبلا» :هاور .ةريره يبأ ثيدح نم )١(

 fYor» لابوك مقر ‹ هلا ةمحر ةعس ىف باب «ةبوتلا باتك) ؟ملسم#و ء(ة1 7/5 «ءزج

(Aft 
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 اذه عم يلوتلا ّنأل Os . ايي لوسرلا
 .نويغالبلاو . متيلوت نإف :لقي ملن ؛هيءاوبطاغ مل اذهلو .هوركم نايبلا

 . نسحأ ناكل ؟ لاقتنا هَّنِإ : ليق ولو ءائافتلا هنومسي

 كلذ لق : يأ ؛ِلك يبنلل باطخلا : هلأ ىح لكم ق
 باوجلا طابتراو هللا ىبسح :هب اًمصتعم «هيلع كوت هللا ىلع اًدمتعم

 كناسلب لق لب «مهضارعإ كّنمهي الف ؛اوضرعأ نإف : يأ ‹ حضاو طرشلاب

 رم أدتبم ةلالجلا ظفلو «مّدقم ربخ )وسخ و « هللا يبسح :كبلقو

 امل نكل ءربخ ةلالجلا ظفلو أدتبم #ىسح# :لعجن نأب سكعلا زوجيو

 .ربخلا :يه اهلعجن نأ ىلوألا ناك ؛ ةفاضإلاب فّرعتت اال ةركن بسح تناك

 ةدابعلاب قيقح.قح دوبعم ال : يأ :هره الإ لإ لل :هلوق

 0 ! .- لجو زع - هللا ىوس

 ‹«تلکوتب قّلعتم رورجمو راج : :هيلع : اكسر و هلع :هلوق

 8 عفانملا بلج يف هللا ىلع دامتعالا وه :لكوتلاو .رصحلل مّدُقو
 .ةعفانلا بابسألا: لعفو هب ةقثلا عم راضملا

 عمج اهيف 4ه الإ لإ ل :هلوق عم 4تو دع :هلوقو
 نيرمألا نين نیب عمجي ىلاعت هللاو ؛ةيدوبعلاو ةيبوبرلا يديحوت نيب

 دعا :هلوقو ١[« :ةحتافلا] 4ني كابو دبعت كاّيإ» ءاريثك
 كير مس ل

 ۱۲٣[. :دوه] يم ْلَكتَو

 .- هناحبس هللا ىلع دوعي ريمضلا : € ريَ شرما بر وه :هلوق

 ' نإوب شرعلا ىلإ ةيبوبرلا ةفاضإو «هقلاخ :يأ ؛(شرعلآ ٌبرطو
 :هلوقل لكوتلا ةبسانمو .هل اًميظعتو شرعلل اًفيرشت ةماع هللا ةيبوبر تناك



 f4۳ ديحوتلا بانج ب ىفطصملا ةيامح ىف ءاج ام باب

 هّنإف ؛هقوف ءيش الو ءيش لك قوف ناك نم َّنأل ؛4ويِظَمْلا شرما بر

 .هدحو هيلع لکون نأب ريدج وهف «هبلغي دحأ ال

 يسركلا اورّسف مث «يسركلاب سانلا ضعب هرّسف 4ٍشرصْلا» :هلوقو
 «لطاب ريسفتلا اذهو «شرع الو يسرك كانه نوكي ال ٍذئنيحو «ملعلاب

 حصي الو «ملعلا ريغ يسركلا َّنأو «يسركلا ريغ شرعلا نأ حيحصلاو

 عسو يذلا ةميظعلا هللا تاقولخم نم يسركلا لب «ملعلاب هريسفت

 هلوقب ميظع هّنأب هفصو اذهلو ءمظعأو مظعأ شرعلاو «ضرألاو تاوامسلا

 :هلوقب ديجم هئأبو ١74[« :ةبوتلا] 4 يِظَمْلا شرما بر ٌوُهَوط :ىلاعت
 يف ميرك هنأبو «لادلا رسك ةءارق ىلع ٠١[ : جوربلا] يلا شمل وذل

 هال ؛[5١١ :نونمؤملا] 4 ٍمِركحْلا ٍشْرَمْلَأ بر وه لإ َهَلِإ ل :هلوق

 هيفو .هيلع ىوتسا هللا ّنأل اهالعأو اهملع انغلب يتلا تاقولخملا مظعأ

 «قولخم شرعلا َّنأل ؛قولخملا اهب فصوي ميظعلا ةملك نأ ىلع ليلد

 .ميكحلاو «فوؤرلاو ءميحرلا كلذكو

 ناسنإلا ناك اذإف «نييمسملا قافتا نيمسالا قافتا نم مزلي الو

 اًعيمس ناسنإلا ناك اذإ :لقت الف «قلاخلا لثم نوكي نأ مزلي الف ؛اًفوؤر

 نأ امك «ميلع ريصب عيمس هللا ّنأل ؛قلاخلا لثم نوكي نأ مزل اًميلع اًريصب

 هءامسأ نإف ؛قلخلا تاوذك هتاذ نوكت نأ مزلتسي ال هناحبس يرابلا دوجو

 اذه نيب ميظع قرف كانهو «قلخلا ءامسأك نوكت نأ مزلتسي ال كلذك

 .اذهو

 نلعي نأ بجي اذكشو «ينيفاك :يأ ؛ هلأ ىبسَح لَن :هلوقو

 سانلا ىّلْختي يذلا ماقملا اذه لثم يف اميس الو ءهبر ىلع هدامتعا نمؤملا

 يف لاقت - بْسَحلا ةملك  ةملكلا اذهو .4ََلَوَت نإ :لاق هّنأل ؛هنع



 ديحوتلا بانج يي ىفطصملا ةيامح يف ءاج ام باب كي

 اک هللا لوس لاف : لاق ؛ُهْنَع هللا َيِضَر َةَرْيَرُه يِبَأ ْنَع

 0000 ًاروُبُق مكتوب اوُلَعْجَت ًال»

 ليق :نيح هباححصأو هي ا يبنلاو «ءرانلا يف يقلأ نيح - ميهاربإ اهلاق «دئادشلا

 مو هللا اَنيَسَح اوُلاَقَو انمي مهد ٌمهَوُسْحَأَك کک اوج دَ ساتل َّنِإ# : مهل

 | .[1۷۳ :نارمع لآ] ليڪو

 .اهب عفني نأ هللا لأسن دئاوف ةيناثلا ةيآلل انقايس يف :(هيبنت) *
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 موزجم لنعفلاو «ةيهان الف ؛يهن انه ةلمجلا : «!اولعجت ال» :هلوق

 ..لعاف ؤاولاو «نؤنلا فذح همزج ةمالعو

 ناك 5 «هتکسو نوا رم عر ‹تيب عمج : «مکتویب» : :هلوق

 نيلعلا هب دارُي ام بلاخو هد ريكا مح ءادروجسوا نمط نم

 يف فلتخا ةلمجلا 33 ءاولعجتل ناث ل :«اًروبق» :هلوق
 ال اذهو ءاهيف اونفدت ال : يأ ؛اًروبق اهولعجت ال :لاق نم مهنمف ؛اهانعم

 .هتيب يف لإ يبنلا نفد كلذ ىلع ِروُأ نكلوا ‹ظفللا رهاظ هنأ كش

TS 

 يبن نم اما : E 6 يزغلا عمم نأ ركب يبأ نع يور ام -

 اا نوعي هتف اخو أ ا
 . دجسم ذختپ نأ يشخ هلأا :اهنع هللا يضر ةشئاع هتور ام ۲

 .(۳۹۷ض) قبس )١(
 - .(۳۹۷ص) قبس (0)



 1 ديحوتلا بانج ٍةِكَك ىفطصملا ةيامح ىف ءاج ام باب

 ك0 ا ااا ااا ا الا ااا اا اا ااا اا ا ااا اا ااا ا 1آ7آ1آ771آ7آ1آ717371751ز5ؤ1 2 1 1 ز ز ز ز ز ز ز ز 30

 ال :يأ ؛«اًروبق مكتويب اولعجت الاب دارملا :ءاملعلا ضعب لاقو

 ررقتملا نم هّنأل كلذو ءاهيف نولصت ال ةربقملا : يأ «روبقلا لثم اهولعجت
 يف ةلمج اهقبس هّنأب ريسفتلا اذه اودّيأو ءاهيف ىّلصُي ال رباقملا َّنأ مهدنع

 .«اًروبق اهولعجت الو ءمكتويب يف مكتالص نم اولعجا» :قرطلا ضعب
 .اهيف ةالصلا اوعدت ال :دارملا َّنأ ىلع لدي اذهو

 لب «هتيب يف ناسنإلا نفدُي نأ زوجي الف ؛ حيحص نيينعملا الكو

 ىلإ ةي يبنلا دهع ذنم ةعبّتملا ةداعلا يه هذه َّنأل ؛نيملسملا عم نفدُي

 امبرف «كرشلا ىلإ ةليسو نوكي امير هّنإف ؛هتيب يف نفد اذإ هّنألو «مويلا
 نوعدي نيذلا نيملسملا تاوعد نم مرحي هنألو «ناكملا اذه مّظعي

 ةثرولا ىلع قيضي هّنألو «رباقملل مهترايز دنع نيملسملا تاومأل ةرفغملاب

 الإ يواسُي ال هوعاب اذإو «هنم نوشحوتسي امبرو «هنم نومأسيف هدعب نم
 لاعفألاو وغللاو بعللاو بْحَّصلا نم هدنع ثدحي دق هّنألو «ًاليلق اًئيش

 اوروز» :لوقي ةي لوسرلا َّنإف ؛عراشلا دوصقم عم ىفانتي ام ةمّرحملا
 . ""«ةرخآلا مكركذت اهّنإف ؛روبقلا

 مدع يف روبقلا لثم :يأ ؛اًروبق اهولعجت ال :ىنعملا َّنأ اّمأو
 ناسنإلا لعجي نأ بجي :لقن مل نإ يغبني هنأ ىلع ليلد وهف ؛اهيف ةالصلا

 ررقتملا نم هنأ :اًضيأ هيفو .ةالصلا نم هيلخي الو هتيب يف هتالص نم

 .اهيف ىّلصُي ال ةربقملا َّنأ مهدنع

 ؛رباقملا هبشت الئل تويبلا يف ةالصلا كرت نع يهنلا اذه نوكيف ؛اذإ

 وه اذهو «ةالصلل الحم تسيل رباقملا َّنأ ىلع حضاو ليلد هيف نوكيف

 .(۳۱٤ص) قبس (۱)



ERبانج 2 يف ا ١ ديحوتلا بانج ةي ىفطصملا ةيامح ىف ءاج ام ساب |  

 اًدج بيرق ببس دجاسم رباقملا ذاختا نأل ؛بابلل ثيدحلا نم دهاشلا.
 ١ نيتبترم هل نأ قبس دجاسم اهذاختاو .كرشلل

 .اًدجسم اهيلع ىنبي نأ :ىلوألا

 .اهدنع يّلصيل اهدصقي ىلصم اهذختي نأ : ةيناثلا

 هتيب يف هتالص نم لعجي ءرملا نأ :لضفألا نأ ىلع لدي ثيدحلاو
 ًالإ ؛هتيب يف ءرملا ةالص لضفأ» :ِِلك هلوقلا ؛لفاونلا عيمج كلذو
 ةالص :لثم ءدجسملا يف لعفي نأ عرشلا درو ام الإ "اةبوتكملا
 َّنألا ؛ةيوبنلا ةنيدملا يف تنك ولو ىتح «ناضمر يف ليللا مايقو «فوسكلا

 وأ ضئارفلل ةبسنلاب ةفعاضملا نوكتو «ةنيدملا يف وهو كلذ لاق يب يبنلا
 0 . ةعامجلا اهل نست يتلا لفاونلا

 داتغا اذإف' «هيلإ ددرتلا وأ ءهلعف داتعُي امل مسا.:ديعلا :«اديع» :هلوق

 اعدو اًماغعط عنص لوحلا هيلع لاح املك ناك ول امك ًالمع لمعي نأ ناسنإلا

 نأ :ديعلا نم كلذكو .رّركتيو دوعي هلعج هلال اًديع ىّمسي اذهف ؛سانلا

 ام وهو بجر رهش يف ةلهجلا ضعب لعفي ام :لثم «هيلإ ددرتتف اًئيش داتعت
 امك نوروزيو «ةئيدملا ىلإ ةكم نم نوبهذي ثيح «ةيبجرلا ةرايزلاب ىمسي

 اوناكو ءاًحايص مهل عمست ت ةنيدملا ىلع اولبقأ اذإو لك يبنلا ربق 5 اومعز

 او «ةصاخ ريمحلا ىلع ةنيدملا ىلإ ةكم نم نوبهذي اًقباس

 . تارايسلا ىلع نوبهذي اوراص تارايسلا

 اركتي يذلا لمعلا يأ ؛لوألا :ايب يبنلا مالك نم دارملا امهيأو

 ؛ء(۲۳۹/۱ ؛ليللا ةالص باب «ناذألا باتك) يراخبلا :هاور «تباث نب ديز ثيدح نم (1)

 0784/١(. «هتیب يف ةلفانلا ةالص بابحتسا باب «نيرفاسملا ةالص باتك) ملسمو



 ¥4 ديحوتلا بانج هيي ىفطصملا ةيامح يف ءاج ام باب

 une eres ؛ يلع اولَصَو

 ىلع اوددرتت ال : يأ «يناثلا رهاظلا ؟ناكملا ىلإ ددرتلا وأ ماعلا رركتب

 لكي ِهّنإف ؛عوبسألاب وأ رهشلاب وأ ةنسلاب هودّيق ءاوس «كلذ اوداتعتو يربق

 بهذف «رفس نم ناسنإلا مدق ول امك «ببسل رازُي امّنِإو «كلذ نع ىهن
 .روبقلا نم هريغك ةرخآلا ركذتيل هراز وأ «هرازف هربق ىلإ

 ربق ىلإ بهذ رجفلا ىلص املك ةنيدملا يف سانلا ضعب هلعفي امو
 لثم اذه نأ نوُظي ءرجف لك اذه داتعيف «هيلع مالسلا لجأ نم يب يبنلا
 يأ يف هيلع اومّلس اذإ مهّنَأ اوملع امو .لهجلا نم اذهف ؛هتايح يف هترايز

 .هغلبي مهميلست َّنِإف ؛ناکم

 ند لص ٍمهللا :اولوق :يأ ءرمأ اذه :«يلع اوُلِصو» :هلوق
 يبل لع َنْلَصِي ُهَتَحِبَلْو هلا نإ :هلوق يف كلذب هللا رمأ دقو ءدمحم
 ما

 .[55 :بازحألا] اميل أْلَسَو هلع الص أوما يلا امك

 هرم هيلع ىَّلص نم نأ هنمو «فورعم ةي يبنلا ىلع ةالصلا لضفو
 سيل هلوسر ىلع هللا نم ةالصلاو ."''اًرشع 0 ىلص ةدحاو
 نمو «ةمحرلا هللا نم ةالصلا َّنِإ :ملعلا لهأ ضعب لاق امك اهانعم

 نإ لب «حيحصب سيل اذهف .ءاعدلا نييمدآلا نمو «رافغتسالا ةكئالملا

 هعبتو ةيلاعلا وبأ لاق امك «ىلعألا الملا يف هيلع هؤانث ءرملا ىلع هللا ةالص

 هلوق لوألا لوقلا نالطب ىلع ٌلديو .ملعلا لهأ نم نوقّقحملا كلذ ىلع

 فطعف ؛[١١٠ :ةرقبلا] اير ْمِهْيَن ني تولص ْمَِنَع َكيَلْوأ» :ىلاعت

 نوكت ةمحرلا نألو «ةرياغملا فطعلا يف لصألاو .تاولصلا ىلع ةمحرلا

 ؛هللا همحر نالف :لوقت نأ زوجي هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ اذهلو «دحأ لكل

 ۲۸۸/١( «هعمس نمل نذؤملا لوق لثم لوقلا بابحتسا باب «ةالصلا) يف ملسم :هجرخأ )١(

 .امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع



4Aديحوتلا بانج كو ىفطصملا ةيادح يف ءاج ام باب  

 «مئنک ُتِيَح < يني مُكَتالَص نبق

 7 ُتاَقْث ُهُئاَوُرَو ِنَسَح اسا َدْواَد بأ ُهاَوَر

 ىلع ىَّلص نمف ؟هيلع هللا ىلص نالف :لوقت نأ زوجي ىله :اوفلتخاو
 ةمعن هذهو «تارم رشع ىلعألا الملا يف هيلع هللا ىنثأ ةرم ةا دمحم

 ظ . ةريبك
 ىلع ينبم فرظ :ثيح :؛متنك ثيح ينغلبت مكتالص َّنإف» :هلوق

 .ةليلق اهنكل «ثاحو «ثوحو «ثيح :اهيف لايو «بصن لحم يف مضلا
 ؟هيلع ةالصلا هغلبت فيك

 ؛بيغلا رومأ نم وهو صنلا اذه لثم ءاج اذإ :لوقن :باوجلا
 م يلوم نعول م ل

 .ةيفيكلا يه هذهف ؛ حص نإف 5 ”ةمالسلا

 5 اذه :«تاقث هتاورو «نسح دانسإب دواد وبأ هاور» :هلوق

 ': نسحلا نأ فرعن انئكلو ءاقالتخا امهنيب نأ هرهاظ «ةيحالطصالا ةيحانلا
 عمجيف ءةقثلا نم اًعون هيف نأ هانعمف ؛ طبضلا فْيفخ يوارلا نوكي نأ وه
 :٠ نسح دانسإب دواد يبأ ةياور نع هركذ ام نيبو هللا همحر فلؤملا مالك نيب

 6 : ا e 4 تكسو (074 /7 «روبقلا ةرايز باب «كسانملا باتك) دواد وبأو (غ(7770/5) دمحأ :هاور )1١(

 :(831”7ص) «ءاضتقالا» يف مالسإلا خيش لاقو ؛97(4”ص) ةراكذألا» يف يوؤنلا هححصو
 هيف كلام بخاص هيقفلا غئاصلا عفان نب هللا دبع نکل «ريهاشم تاقث هتاورو «نسح هدانسإلا
 .(هثيدح يف حدقي ال «نيل

 ١۳(٠ /۳) ؛ةينابرلا تاحوتفلا» يف امك ؛«راكذألا جيرخت» يف رجح نبا. هنسحو
 ءب يبنلا ىلع مالسلا باب ءوهسلا باتك) يئاسنلاو («TAY /Y)» ةدنسملا» يف دمحأ :هاور (۲)

 .ذوعسم نبأ ثيدح نم امهريغو ( ۳

 .«حيحص دانسإ الهو :(77ص) «ماهفألا ءالج» يف ميقلا نبا لاقو
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 ر ر

للا ّيِضَر نْيَسْحلا نب ٌيِلَع ْنَعَو
 هنأ ؛ُْنَع ه

 ءب يللا ربق دلع ْثَناَك ٍةَجْرُف ىلإ
 0 ا ااا

ناكل ةياغلا ةقثلا دح ىلإ غلب ول هّلأل ؛ةقثلا ةياغ سيل ةقغلاب دارملا َّنأ
 

 نيفصولا ققحت ىلع دوعت يوارلا ةقث َّنأل ؛ ؛اًحيحص
 ةلادعلا : :امهو «هيف

 فخت اًضيأ ةلادعلا تفخ اذإ امك < ةقثلا تفخ طبضلا فخ اذإف ‹طبضلاو

 اميف كش ال هنكلو «ةقثلا قلطم : :دارملا نأ ىلع امهنيب عمجيف . هيف ةقثلا

 رصتقا ول امم ىلعأ هنأ «تاقث هتاور» : هلوقب «نسحاا : ا اذإ هَّنأ ىرأ

يذهتلا بيرقت» يف رجح نبا هب رّبعُي ام اذه لثمو .«نسح » : ظفل ىلع
 'ب

 نوكيف ؛ىوقأ قودصو ««قودص» :لوقي اًنايحأو « مهي قودص) ر

ذلا لجرلا قيثوت نم دشأ قودصب فوصوملا لجرلا قيث
 ناب فصوي ي

سنإ نم ام هّنأل ؛ ؛ اًمعض هديزت ال مهي ةملك َّنإ : لئاق لوقي ال .مهي
 الإ نا

ال يذلا مهولا هب نونعي ال (مهي) : :مهلوق َّنأل ؛حصي ال اذه : :لوقنف .مهيو
 

 . اهب هوفصو ام هماهوأ يف ةبلغ كانه نأ الولو «دحأ هنم ولخي

يلع وه :«نيسحلا نب يلع نعود :هلوق
 نب يلع نب نيسحلا نب 

 اًدهزو اًملع تيبلا لهأ لضفأ نم نم «نيدباعلا نيزب ىمسُي «بلاط يبأ

 يلع :هوبأو ءاهنع هللا يضر ةمطاف نبا :فورعم نيسحلاو .اهقفو

 . هنع هللا يضر

 دج هئيجم رركتي مل هلأ كش ال لجرلا اذه : «ةجرف ىلإ ء ءيجي» :هلوق

يزمو الضف اهيف نأ هداقتعال ّآلإ ةجرفلا هذه ىلإ
 ءاعدلا نأ ّنظي هنوكو ةّ

كرشلا ىلإ ةليسوو باب حتف ةّيزم هل ربقلا دنع
 اذإ .تادايعلا مج لب ؛

 دقتعي نأ زوجي الف ؛ربقلا دنع تناك
 وأ ةالص تناك ءاوس ؛ةّيزم اهل نأ
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: 

 نِ تعيس اًئيِدَح ْمُكْدَدَحَأ الأ :َلاَقَو ُماَهَتَف (وعْذَيُف ءاهيف لذي

 SE : َلاَق ؛هلكي هللا ِلوسَر ْنَع يج ْنَع يب
 ؛ّيَلَع اوُلَصَو ارو مكتوب الو .ًاديِع يرق اوُذْحَنَن الد

 AR يس علا .؛مكُك نيا ينغلبي مُكَميِلْسَ نِ

 دقتعي ناسنإلا 5 اذإ ياسو هرکتت : لون اذهلو «ةءارق وأ ءاعد

 . لضفأ ربقلا دنع ةءارقلا نأ

 .فكلا هنم بلط :يأ : «هاهنف» :هلوق

 رأل ؛دحاو لجرلاو مكثدحأ :لاق :«اًئيدح مكئدحأ الأ» :هلوق .
 ا ىلإ لجرلا اذه ءاجف ءمهثدحي هباحصأ دنع ناك هنأ رهاظلا

iyهيبنت :اهندئافو .مكثدحأ ن أ مكيلع ضرعأ : :يأ ؛ضرع ةادأ :  
 .٠ هب هثدحي نأ ديري ام ىلإ بطاخُملا

 يب نب يلع ۽ :هدنجو < ل هوبأ : ا نع» :هلوق
 . بلاط

 .ال اهنكل ةنعنع هيفو ؛ «لصتم دنسلا : ایک هل لوسر نع :هلوق
 | . عامسلا ىلع لمحتف «سلدم ريغ نم اهّنأل ؛رضت

 :قباسلا ثيدحلا يف امك هيف لاقي : «اًديع يربق اوذنختت ال :هلوق
 . كرشلا ىلإ ةليسو هّلأل ؛هيلإ رّركتيو داتعُي اًديع هربق ذختُي نأ ىهن هلآ

 .هانعم قبس :؛اًروبق مكتويب الو» :هلوق
 ءانكهل ظفللا :«متنك نيأ ينغلبي مكميلست ناف ؛ ىلع اولصو» :هلوق

 مكتالص نإف :لاقُب نأ يضتقي «ٌيلع اولص» :هلوق ّنأل ؛هتحص يف كشأو
 ٌىلع اولص :ىنعملاو .رشنلاو يطلا باب نم اذهل لاقي نأ الإ ؛ ينغلبت
 نيلعفلا ركذ هّنأكو «ينغلبت مكتالصضو مكميلست داف ؛اوملسو



 ١ ا
 . «ةراَتُُملا» يف ُهاَوَر

 هيلع تلد ام ةيناثلا نمو ؛ةيناعلا هيلع تلد ام ئلوألا نم فذ نعل

 .ىلوألا

 ناكم يأ يف يلع اولص : دارملاو ءاهانعم قبس : "يلع اوُلصو» :هلوقو

 . هدنع ّيلع اولصتو يلع اومّلستو ربقلا ىلإ اوتأت نأ ىلإ ةجاح الو «متنك

 . ب هغلبي فيك مدقت : «یلغلبي» :هلوق

 :ةراتخملاو «ةراتخملا فلؤم لعافلا : «ةراتخملا ىف هاور» :هلوق

 ينغلا دبع وه فلؤملاو .ةراتخملا ثيداحألا : يأ ؛باتكلل مسا

 «نيثدحملا ينعي «ةلبانحلا يف ثيدحلا لقأ امو . ةلبانحلا نم «يسدقملا

 اًئيدحت سانلا لقأ دمحأ مامإلا باحصأ ينعي «نوكي ام برغأ نم اذهو

 ؛ثيدحلا عم هقفلا هللا مهمحر مهيلع بلغ ةلبانحلاف .ةيعفاشلل ةبسنلاب

 ملعلا اذه نم ذخأ اذإف ءرشب هللا مهمحر مهنكلو «ءاهقفو نيثدحم اوراصف

 نكل «هقفلاب اوذخأ مهّنإف ؛فانحألا امأ ءرخآلا ملعلل اًماحز كلذ راص

EEاذهلو و  eلقعلا 0 يأرلا اا  

 فاتحألا كلذ (e e ةلبانحلا مث «كلذك کاملا ءريضتلاو

 ف عنف اذ

 . 07 /4) هدئاوزلا عمجم يف امك ؛ىلعي وبأو 20: ؛ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا :هاور )١(

 E رار د دا E ميهاربإ نب رفعج هيفو» : يمثيهلا لاقو

 .1(تاقث هلاجر ة ةيقبو

 .(41/1) «بيرقتلا» يف امك ؛روتسم «نيسحلا نب رمع نب يلع اًضيأ هيفو

 . (7717:ص) ؟ميقتسملا طارصلا ءاضتقا» يف امك ؛ةةراتخملا» يف ءايضلا :اًضيأ هاورو
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 : لِئاسَم هيف

 . ٠رب ةيآ رفت : ىلوألا
 | َةَياَغ ىلا اا ا ُهُداَعْبِإ : ةيناثلا

 ١ ما د ل عم

 e :ةعبارلا

 .ٍلاّمعَألا ٍلَضْفَأ ْنِم ُهَنراَيِ

 .ةرايلا نم ٍراقكإلا نَه : : ةسماخلا

 ْ : لئاسم هيف

 .بابلا لوأ يف كلذ قبسو .ةءارب ةيآ ريسفت :ىلوألا ©
 نم ذخؤت : :دعبلا ةياغ ىمحلا اذه نع هتمأ ب هداعبإ : :ةيناثلا ©

 : .«اًديع يربق اولعجت الو ءاًروبق مكتويب اولعجن ال» : هلوق

 .ةيآ ئف روكذم اذهو :هتمحرو هتفأرو انيلع هصرخ ركذ :ةغلاثلا ©
 7 3 ْ ا

 نم ذخؤت :صوصخم هجو ىلع هربق ةرايز نع هيهن :ةعبارلا ©
 هجولا وه اذه «اًديع» :هلوقف ؛0اًديع يربق اولعجت الو» :هلوق
 12 : 1 1 . صوصخملا

 .اهيف هترايزف ؛اهسنج نم لامعألا لضفأ نم لك. يبنلا ربق ةرايزو
 ْ | . هريغ نم مظعأ ب هقحو «هيلع مالس

 .ةريغ ربقؤ هربق نيب قرف الف ؛ةرخآلاب ريكذتلا ثيح نم امأو
 ا :هلوق نم ذخۇت :ةرايزلا نم راثكإلا نع هيهن :ةسماخلا ©

 دعب الإ يتآي ال دق هّنأل ؛راثكإلا هنم مزلي ال هنكل ؛«اًديع يربق اولعجت
 1 1 .راثكإلا نم اًعون هيف لاف ؛اًديع هذختا دق نوكيو «ةنس
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 . ِتْيَبلا يف ِةلِفاَتلا ىَلَع هح : ةسداسلا

 ربقملا يِف ىّلَصي ال ُهّنَأ ْمُهَدنِع ْرَوَقُم ُهّنَأ : ةعباسلا

 نإ هبي ِهْيَلَع ُهَمالَسَو ٍلُجّرلا اص ناب كلذ ُليِلْعَت : ةنماثلا

 . َبْرُقلا داَرأ نم همه ام ىّ ةَجاَح الق ؛

 ةالصلا ين هم ُلاَمْعَأ ضرع خّْرْرَبلا يِف هلل ُةنوك : ةعساتلا

 ِهْيَلَع مالّسلاَو

 الو» :هلوق نم ذخؤت :تيبلا يف ةلفانلا ىلع هثح :ةسداسلا ©

 | :نيينعم اهيف نأ قبسو ««اًروبق مكتويب اولعجت
 .ةلمجلا رهاظ اذهو «تيبلا يف ربقي ال نأ :لوألا ىنعملا

 .اهيف ةالصلا كرتت ال نأ ىنعملا مزال نم وه يذلا : يناثلاو

 نم ذخؤت :ةربقملا يف ىلصُي ال هنأ مهدنع ررقتم هل :ةعباسلا ©

 ال :يأ ءاّروبق اهولعجت ال :ىنعملا ا اولعجت ال» : هلوق

 رباقملا َّنأ مهدنع ررقتملا نم هّئأكف ؛ نيهجولا دحأ ىلع اهيف ةالصلا اوكرتت

 .اهيف ىَّلصُي ال
 الف ؛دّعَب نإو هغلبي هيلع همالسو لجرلا ةالص َّنأب كلذ ليلعت : ةنماثلا ©

 ءاّديع هربق لعجي نأ لي ىهن هنوك : يأ : برُقلا دارأ نم همهوتي ام ىلإ ةجاح

 ىلإ يتأي نأ ىلإ ةجاح الف ؛ناسنإلا ناك ثيح هغلبت ةالصلا نأ :كلذ يف ةّلعلا

 اذهلو .ةالصلاو مالسلا هغلبيف ؛ناكم يأ يف هيلع يّلصنو مّلسن اذهلو «هربق

 . ءاوس الإ سلدنألا يف نمو تنأ ام» : نيسحلا نب يلع لاق

 ةالصلا يف هتمأ لامعأ ضرعت خزربلا يف ةا هنوك : 0

 د هيلع مالسلاو

 .«متنك نيأ ينغُلِبِي مكميلست َّنإف 2 «هميلستو
 # +# دب



tofناثوألا دبعي ةمألا هذه ضعب نأ ءاج ام باب  
 ا ا ا س___ ا

 0 تا
 َناَفْوألا ُدْيْعَي ِةّمألا هذه ضْعَب نأ َءاَج ام ورق را

.aenceasananensonenanneecssananacenenevonascnavoscneveneonececcop
eewseneseonececeeeeeetesess 

 كرشلا َّنِإ :لوقي نم ةجح ضحدل بابلا اذهب فلؤملا ءيجم ببس
 ءايلوألاو'روبقلا ةدابع نوكت نأ اوركنأو ءةمألا هال يف عقي نأ نكمي ال
 :نأ نميأ ناطيشلا َّنِإ) :ِلَي هلوقل '؛هنم ةموصعم ةمألا هذه َّنأل ؛كرشلا نم

 .""”«مهنيب شيرحتلا يف نكلو «برعلا ةريزج يف نولصملا هدبعي
 نم ةرشع ةنماثلا ةلاسملا ىلع مالكلا دنع قبس اذه نع باوجلاو

 00 ' | .امهوحنو رجح وأ رجشب كربت نم باب لئاسم
 ةفئاط ةمآلا هذه يف ئأل ؛ a :ئآ : نال نب ت :هلوق

 .نامزلا رخآ يف يتأيس هنكل «ةعاسلا مايق ىلإ قحلا ىلع ةروصنم لازت ال
 .سانلا رارش الإ ىقبي الف ؛ملسم لك حور ضبقت حير

 ايلا يعفي ؛«دبعتيا . : خسنلا ضعب يفو ءءاتلا حتفب ؛«دبعت» :هلوقو
 «ضعبا َّنأل ؛اهيف لاكشإ ال «دبعي» ةءارق ىلعف : تحت نم ةانثملا
 :كلام نبا لوق يف لخاد هّنإف ؛هدبعت» ةءارق ىلعو

 در نل ناك ناتا الزأ دان ا رر
 ؛ لجأ نم انه ثينأتلاف ؛هعباصأ ضعب تعطق : مهلوقب كلذل اولُثمو

  كينأتلا اذهف ؛؛دبعت» ةخسنلا تخص اذإف .ضعب لجأ نم ال هعباصأ
 1 .هيلإ فاضملا نم فاضملا هبستكا

 )١( قبس )ص5١٠١(.



 foo ناثوألا دبعي ةمألا هذه ضعب نأ ءاج ام باب

 بكل َّنَي ابيت وأ يلا لإ رت مآ :ىَلاَعَت ُهْلْوَقَو
 . "”4ٍتوُملَطلاَو ٍتّبجْلأب ونمو

 . هللا نود نم دبع ام لك :وهو «نثو عمج : «ناثوألا» :هلوق

 :تايآ ةدع بابلا اذه ىف فلؤملا ركذ

 ريرقتلل انه ماهفتسالا :ر َمَلأ» :ىلاعت هلوق :ىلوألا ةيآلا ©

 ىلإب تيغ اذإو «ىلإب تيَّدُع اهنأ ليلدب ةيرصب ةيؤرلاو «بيجعتلاو

 ؟بطاخمملا اهيأ رت ملأ :يأ ؛هيلإ باطخلا

 ؛باتكلا لك اوطعي ملو ءاوطعأ :يأ :4اُووأ أ لإ :هلوق
 يف امب لماكلا ملعلا مهدنع سيلف ؛مهتيصعم ببسب اومرح مهال

 . باتكلا

 ةاروتلا :باتكلاب دارملاو :لّزنملا 4ٍبتكلا َّنَي ابين :هلوق

 لإ ءاج نيح فرشألا نب بعك وهو الغم كلذل اوركذ دقو . ليجنإلاو

 :يأ) لجرلا اذه ىف لوقت ام :اولاقو «نوكرشملا هيلإ عمتجاف «ةكم

 نم ريخ متنأ : مهل لاقف ؟اًئم ريخ هنأ ىأرو انمالحأ همس يذلا (ني يبنلا

 نم ئَدهأ الو اورفك يِ َنولوفَيو» :ةبآلا رخآ يف ءاج اذهلو ءدمحم
 5١[. :ءاسنلا] يبس أنما نذل

 امهنورقيو ءامهب نوقّدصي :يأ :4ِتوُبَطاَو تحلب َنوُبوؤْب) :هلوق
 :تبجلاو .اهب نمآ دقف ؛ناثوألا هذه ناسنإلا رقأ اذإف ءامهنوركني ال

 )١( ةيآلا :ءاسنلا ةروس 61١.
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 ا َرزاشْلو ةدرقلأ د ل | هلع تضعو هلأ ُهَنَمَل ت ررر ر 1 جد مصر غر و رگ

 E : حصألاو «منصلا وه :لبقو «رحسلا :ليق
 ' .كلذ هبشأ ام وأ ةناهك

 ملط وأ عوبتم وأ دوبعم نم هدح دبعلا هب زواجت ام : توغاطلاو

 مهتعاطف ؛ ؟؛ءارمألاك عاطملاو «لالضلا ء ءاملعك عوبتملاو «مانصألاك دوبعملاف

 . مهتدابع نم دعت هللا مّرح ام ليلحت وأ هللا لحأ ام ميرحت يف

 رابتغاب توغاط وه :لاقُي وأ «هايإ مهتدابعب اًيضاز ناك نم دارملاو
 هللا اهلعج يتلا هتلزنم قوف هولزن ثيح «هدح هب اوزواجت' مهنأل ؛ هيدباع

 ١ .كلذب ّدحلا مهتزواجمل ؛اًنايغط دوبعملا اذهل مهتدابع نوكتف «هل

 هّدحأ ال هي نش ءيش لكف ؛نايغطلا نم ذوخأم : توغاطلاو

 : . اًتوغاط ربتعي

 ٌنبكرتلا :وهو «ثيدحلاب الإ نيبتي ال بابلل ةيآلا يف ةبسانملا هجو
 نونمؤي باتكلا نم اًبيصن اوتوأ نيذلا ناك اذإف ««مكلبق ناك نم ننس
 مزلي هلبق ناك نم ننس بكتري نم ةمألا هذه نم نأو «توغاطلاو :تبجلاب

 ةيآلا ف ؛توغاطلاو تبجلاب نمؤي نم ةمألا هذه يف نأ اذه نم

 : .اًمامت ةمجرتلل ةقباطم .

 انف د +%

 ل يبل باطخلا : 4 گیتا له لقا لان لر : ةيناثلا ةيآلا ©

 : .ايعلو اره مالسإلا نيد اوذختا نيالا دوها ءالؤخ ىلع اكر

 )١( ةيآلا :ةدئاملا ةروس ٠٠٠



 oy} ناثوألا دبعي ةمألا هذه ضعب نأ ءاج ام باب

 هوو ومر ومو و ووو ونموها هوو ودوره وهن همم و ومو مورو رو ودود و وو وة هم مممةعمو

 «قيوشتلاو ريرقتلل انه ماهفتسالاو « مكر بخأ : يأ : 4ا :هلوقو

 .ربخلا اذه مكيلع ررقأس :يأ

 نكل رشأ اهلصأو «ليضفت مسا انه :رش :4هد نم ريل :هلوق

 نم ةفّمخم ريخ ةملك اهلثمو «لامعتسالا ةرثكل اًفيفخت ةزمهلا تفذح
 .هلإلا نم ةففخم هللا ةملك اذكو «سانألا نم ةفَّمْخم سانلاو «ريخأ

 َنإَف ؛هباحصأو ةي لوسرلا هيلع ناك ام هيلإ راشملا €كرَد» :هلوقو

 لوسرلا نم ريخ مهنأو «قحلا ىلع نيذلا مه مهّنأ نومعزي دوهيلا

 هباحصأو يب لوسرلا َّنأو ءهباحصأو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 . «مكدتْلأ له لف :ىلاعت هللا لاقف ؛قحلا ىلع اوسيل

 «ليضفت مسا رش َّنأل ؛رشل زييمت :ةبوثم : أ دنع ةو :هلوق
 .زييمتلا ىلع اًبوصنم نوكي هل اًئيبم ليضفتلا لعفأ دعب ءاج امو

 : كلام نبا لاق

 هرسف دقامب اًرييمت بصني  ةركن نيبم نم ىنعمب مسا

 :لاق نأ ىلإ

 الزنم ىلعأ تنأك ًالضفم  العفأب نبصتا ىنعملا لعافلاو

 رشب : يأ ؛ءازجلا ىلع قلطيو «عجر اذإ بوثي باث نم :ةبوثملاو

 . هللا دنع ءازج كلذ نم

 .اًياوث وأ ةبوقع هئازجو هملع يف :يأ : دَ دنع :هلوق

 فوذحم أدتبمل ربخ لوصوم مسا :نم : 4ا هَل نم :هلوق

 را دنع وم : : هلوق دنع ىهتنا ماهفتسالا ّنأل ؛ هللا هنعل نم وه :ه

eهتمحر نع هدعبأو هدرط : يأ ؛هنعلو . لا لأ هم هتعمل نم#  . 
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 ا EN ا یف ةديقحلا لا تافص نم

 .(١15ص) هيلع مالكلا قبس دقو « ماقتنالا ىنعم ىلإ ةفيرحت

 ئرجت ااا و تافصلا تايآ نأ :ةنسلا لهآ دنع ةماعلا ةدعاقلاو

 ُتافَص شنج نم لعجت الف ؛ - لجو زع ا قئاللا اهرهاظ ىلع

 يف الو ثابثإلا يف ولغن الف ؛هللا نع ىفنتف فرحت الو «نيقولخملا

 ش ` . ىفنلا

 ناويح وهو «درق عمج :ةّدّرِقلا : زالو ا بم َلَعَجَو» :هلوق

 وهو: .«ريزنخ عمج :ريزانخلاو «ناسنإلاب اهبش ٍنوكي ام برقأ فورم
 انه م . سجر هّنأب هللا هفصو يذلا فورعملا ثيبخلا ناويحلا كلذ

 : نم اک نا ترا" ىلاعت لاق امك اون مهّنإف ؛دوهيلا ىلإ

 ا [۷۸ :ةدئاملا] 4. . : ّمَيَرَم ِنْبأ سیو داد نال ّلَع لیس

 ([16 :ةرقبلا] 4َنيِكِيلَخ ٌهَدَرَ اة :ىلاعت هلوقب ةدرق اولعجو
 4٠] ١ :ةرقبلا] 4ْبَّصَع لع صعب واب :هلوقب مهيلع هللا بضغو

 يفو دبع ل يف ناتءارق اهيف : للا دَر :هلوق
 ْ ۰ : تولا $

 و يف ءاتلا رسكت اهيلعو َدْبَع » ءابلا مضب : ىلوألا
 . ةفاضإلاب رورجم هنأل ۰

 الرد و قلع قلو فز شت جا
 «نمإ دعي ملو «توغاطلا دبع نمو : يأ «لوصوملا ةلص 4 أ هَل

 نمل تديعأ ولف ءدحاو فوصوم ىلع قبطني اذه ّنأل ؛لصفلا لوط عم



 0۹£ ناثوألا دبعي ةمألا هذه ضعب نأ ءاج ام باب

 مع بدع هِرْتأ ع ولع يلا لق :ىَلاَعت لوقو
 ا 53

 نوكي ةءارقلا هذه ىلعف ؛ةدحاو ةعامج مهو نورخآ ةعامج مُهّنأ مهوأل

 ىلع دوعي وه هريدقت اًزاوج رتتسم ريمض لعافلاو ءّيضام اآلعف دبع »
 اذهبو .هب ًالوعفم ءاتلا حتفب تولا و . كَل هم سل :هلوق يف ؛ْنَم»
 ىف لعافلا َّنأل ؛هيلع فطع امو لوصوملا ةلص يف لعافلا فالتخا فرعن
 ا .«نما ىلع دوعي دبع يف لعافلاو لآ وه لوصوملا ةلص

 نيتءارقلا نيب قرفلاف .توغاطلا دباع اهب دارملاف ؛لاح لك ىلعو
 .ةمومضم مسالا ةءارق ىلعو «ةحوتفم لعفلا ةءارق ىلعف ؛طقف ءابلاب
 ,4َتوُعطلا دبع » ةحوتفم نوكت دَبَع 8 يف لعفلا ةءارق ىلع توغاطلاو

 يف ركذو .«ِتوُمطلأ َدبَع# ةفاضإلاب ةروسكم نوكت مسالا ةءارق ىلعو
 ةداَش تاءارق اهنكلو «ةءارق نورشعو عبرأ (توعَطلأ عم 4َدَبَع  بيكرت

 َدُبَع 4 ّدبع # نيتيعبسلا نيتءارقلا ريغ

 د جا +

 تَدِهّتَتَل مهِرْمأ لع اوْلَع تلا لاق :ىلاعت هلوق :ةئلاثلا ةيآلا © 2 ا ب ا ل ال 5 5 :ةثلاثلا ةئآل

 مهتصقو «فهكلا باحصأ ةصق قايس يف ةيآلا هذه : اَدِحْسَت مهل

 ّنِم اا ِيِقَرلاَو ٍفْهَكْلا بنَحَصَأ َّنَأ َتَبِ'َح ما :ىلاعت لاق امك ؛ةبيجع
 ورم ل2

 «كرش دالب يف اوناكو هللاب اونمآ ةيتف مهو ء[٩ :فهكلا] اب انيل

 اومانو «هيف اولخدف ءاّراغ مهل هللا رسيف . لجو زع هللا ىلإ اهنم اوجرخف

 مهو ۲١[ :فهكلا] 4 اوُداْذأَو توز تام تقل تغلب ةليوط ةمون هيف
 تاذ مهبلقي هللا نأ هللا ةمكح نمو «برشو لكأ ىلإ نوجاتحي ال نومئان

 )١( ةيآلا :فهكلا ةروس ١؟.



 نائوألا دبعي ةمألا هذه ضعب نأ ءاج ام باب فحل

 0ايام مو وو ووو مو ومو ومو م مم وم وم وفمأو

 اوجرخ املو ٍ.نيبناجلا دحأ يف مدلا بشرتي ال ىثح لامشلا تاذو نيميلا

 ةنيدملا لهأ نأ رمألا رخآو ءاّماعط مهل يرتشيل ةنيدملا ىلإ مهدحأب اوثعب

 . .ادجسم مهروبق ىلع ينبن نأ دب ال :اولاقو ءمهرمأ ىلع اوعلطا

 كلذ يف ماكحلا : مهب دارملا :«مهِرْمَأ لع ْاوَبَع تلا لق :هلوقو

 ENS مفانجتت يما كتو :نيدكؤم نيمسقم اولاق تقولا

 .قبس امك كرشلا لئاسو نم روبقلا ىلع

 ةقباسلا تايآلا دئاوف *

 ١ : يلي ام ىلوألا ةيآلا دئاوف نم

 وي مث ااتكلا نم اتيصن ناسنإلا ىطعي نأ لجعلا نم نأ ١-

 .توغاطلاو تبجلاب

 اوتوأ نيذلا نأل ؛ةيصعملا نم هبحاص مصعي الادق ملعلا نأ - ؟

 ْ . يصاعملا نم هنود امب نمؤي رفكلاب نمؤي يذلاو ءرفكلاب اونمآ باتكلا .

 ناميإلا قاس ىلاعت هللا نال ؛توغاطلاو تبجلا راكنإ بوجو ۳

 . توغاطلاو تبجلا رارقإ زوجي الف ؛مذلاو بجعلا قاسم امهب

 تيجلاب نمؤي نم ةمألا هله نم نأ هلجأ نم فلؤملا اهقاس ام - 4

 ينب يف دجو اذإف :2"”:مكلبق ناك نم ننس نبكرتل» :ةيب هلوقل توغاطلاو

 نم اًضيأ ةمألا هذه يف دجويس هنإف ؛توغاطلاو تيجلاب نمؤي نم ليئارسإ

 | .ثوغاطلاو تبجلاب نمؤي

 : يلي ام ةيناثلا ةبآلا دئاوف نمو *

 نعم E e a محلا نقلنا

 .(505ص) قبس (۱)



 41 نائوألا دبعي ةمألا هذه ضعب نأ ءاج ام باب

 ااا ااا امو ومو

 َّنأب نوفرعي دوهيلا ّنإف ؛هراكنإ عيطتسي ال رمأب كمصخ ىلع جتحت كأ
 اذإف «ريزانخلاو ةدرقلا مهنم لعجو مهنعلو مهيلع هللا بضغ اًموق مهيف

 لحم نيأ :مهل لوقنف ؛نيملسملاب نوئزهتسي مهو كلذب نوّرقي اوناك

 ؟اهنم اوُمِلَس نيذلا مأ تابوقعلا هذه مهيلع تلح نيذلا ءازهتسالا

 .ءازهتسالاب قحأ ةبوقعلا مهب تّلح نيذلا :باوجلاو

 دنع وثم كلذ ن رسل :هلوقل ؛هللا دنع ةلزنملاب سانلا فالتخا  ؟

 هيلع بترتي امو هصقنو ناميإلا ةدايزب نوفلتخي سانلا َّنأ كش الو «4ِهَنأ
 ش . ءازجلا نم

 نعللا نم تابوقعلا هذه مهب تّلح نيذلا دوهيلا لاح ءوس ٣

 .توغاطلا ةدابعو خسملاو بضعغلاو

 :هلوقل ؛ءاشي ام لعفي هناحبس هّنأو «ةيرايتخالا هللا لاعفأ تابثإ - ٤

 .لاعفألا تافص نم نعللا ّنإف ؛ 4لا هَل

 . 4 هيلع جضعو# : هلوقل ؛ هلل بضغلا تابثإ

 . 4 ورال ةدرقْلا مهم ا م لجو :هلوقل ؛ هلل ةردقلا تابثإ -

 ؟ةدوجوملا هذه ريزانخلاو ةدرقلاب دارملا لهو

 ةمأ لك َّنأ» : ةي يبنلا نع «ملسم حيحص» يف تبث امل ءال :باوجلا

 ىلعو «كلذ لبق تناك ريزانخلاو ةدرقلا نألو “لسن اهل ىقبي ال تخسم

 . نيخوسمملا كئلوأ ةيقب وه ريزانخلاو ةدرقلا نم دوجوملا اذه سيلف ؛اذه

 )١( .لاجآلاو قازرألا نأ نايب باب ءردقلا باتك) ملسم :هاور ءدوعسم نبا ثيدح نم .

 ا ءردقلا هب قبس امع صقنت الو ديزت



 نائوألا دبع ةمألا هذه ضعب نأ ءاج ام باب 1

 000 ااا ااا ااا اا ااا ااا ا ايا

 «ةدرق اوخسم نيذلا ءالؤه ّنأل ؛ احلا ندع ی اا نأ ناي
 وهو لحلاو ةحابإلا هرهاظ ًالعف اولعف «ناسنإلاب اًهبش نوكي ام هبشأ درقلاو

 ءاج اذإف هللا نم ؛ءالتبا تبسلا موي ديصلا مهيلع مّرح هنأ كلذو «مرحم

 ؛ نم هريغ يفو ءءاملا حطس ىلع ترهظو «ناتيحلاب رحبلا لتما تبسلا موي

 ؟اًكابش اوعنص دمألا مهيلع لاط املف ؛ءيش اهنم يتأي الو يفتخت مايألا

 «تبښلا موي اهيل لخلت ناتيجلا نوعديو ةعنجلا موي يف اهنوبصتي اوراق
 اهتقيقح نكلو «لحلا اهرهاظ ةليح هذهو ءاهوذخأ دحألا موي ىتأ اذإف

 ناسنإلا هبشي ناويح ىلإ اوخسُم اذهلو ءاّمامت مثإلا يف عوقولا اهانعمو

 نيول هدر أنو » چ لاق «درقلا وهو «ناسنإب سيلو
 احرص هيلع او للا نبع + نم ءازجلا َّنأ ديفي وهوا ء[١٠ :ةرقبلا]

 ري مم چ هع

 ]4 :توبكتعلا] 4د ذأ کو : یلاعت هلوق

 ا :هلوقل TE ل كارت ا

 ناطيشلا اودبع مهئأل ؛هنودبعي نآلا ىتح مهْنُأ كش الو «توشطلا

 1 .هلوسرو هللا اوصعو هوعاطأو

 :ىلاغت هلوق يف «مهنم»و 4ر ر ف وجا عن بألا شو

 هَل يف ريمضلاف ؛ زالو ةا مهتم لَو هلع بست هلأ نمل نسل
 e عجرملا نأ عم ؛ عمج «مهنم##و «درفم ت تبِضَعَو# و ءءاهلا

 : .(نم# :وهو

 كلذو 00000
 :كلام نبا لاق «هريغو درفملل ةحلاص لوصوم مسا 4نم# نأ

 ركذام يواست لأو امو نمو
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 :َلاَك هلي هللا َلوُسَر نأ ؛(ُهْنَع ُهّللا َيِضَر) ٍديِعَس يبَأ نع
 هلل“ دنا نع

 OT مكلف ناک ْنّم َنْئَس علا

 ركذم نم عمجلاو ىّئثملاو درفملا نم ةلوصوملا ءامسألا ركذ امل

 .خلإ . . .امو نمو :لاق ثّنؤمو

 :لقي ملو :4ةَرتْلا مني لمَ هلع بضع هلأ هتم نمل :لاقو
 مهخسمب ةبوقعلاو ءاًعيمج مهل ماع بضغلاو نعللا َّنأل ؛ةدرق مهلعجو
 .ليئارسإ ينبل الماش سيلو «مهضعبب صاخ ريزانخو ةدرق ىلإ

 : يلي ام ةثلاثلا ةيآلا دئاوف نمو *

 باحصأ ىف ةبيجعلا ةصقلا نم ةيآلا هذه قايس نمضت ام

 کوا رف لامك ىلع ةلاذلا تا ند هفت انو خلا

 باحصأ ىف ولغلا روبقلا ىلع دجاسملا ءانب بابسأ نم نأ ۲
 اوراص عي ؛دجاسملا مهيلع اونب مهرمأ ىلع اوبلغ نيذلا أل ؛روبقلا
 مهيف اولغف ماركإلاو مارتحالا لحم مهدنع

 اذهلو ءهنم ربكأ وه ام ىلإ يّدؤي دق ّلق نإو روبقلا يف ولغلا نأ
 اًفرشم اًربق الو اهتسمط الإ ةروص عدت الأ :هثعب نيح يلعل ةي يبنلا لاق
 . «هتيؤس لإ

 ا ب +

 ؛ديكوتلل نونلاو ءمسقلل ةئطوم ماللا :«ٌنعبتتل» :ثيدحلا يف هلوق

 :ريدقتلاو «نونلاو «ماللاو ءردقملا ِمَسّقلا : تادّكوُم ةثالثب دكوم مالكلاف

 . ّنعبتتل هللاو

 امأ .«ننّس»و (ننَس» :ناتياور اهيف :«مكلبق ناك نم ننس :هلوق

 ف «ربقلا ةيوستب رمألا باب «زئانجلا باتك) ملسم :هاور (1)
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 : حتفلاب ؛«نئَسا امأو . ةقيرطلا يهو «ةئْس عمي : e ةر ؟«ننسال

 «نانفأ اهعمج ْنَئَف :لثم ةدرفم يتأت لَعَفو :قيرطلا" نعت ب درفم يهف :

 .بابسأ اهعمج ببسو

 ' .ممألا نم :يأ :؛مكلبق ناك نم» :هلوقو
 as :هلوقو

 نم ننس عبتت ةمآلا هذه عيمج تناك هرهاظب انذخأ ول انّنأل ؛صوصخم

 عبتي ال نم ةمألا هذه يف نال ؛صوصخم ماع هّلإ :لوقن اننكل ءاهلبق ناك
 ىلع ةمألا هذه نم ةفئاط لازت ال هنأل ةي يبنلا ربخأ امك ننسلا كلت

 ةمألا هذه عبتت نأ مزلي ال هّنأو همومع ىلع ثيدحلا لإ :لاقي دقو «قحلا
 ضعنو ءيش يف اهعبتي ةمألا ضعب لب ءاهننس عيمج يف ةقباسلا ممألا

a ENنم ةمالا ولك ورح يفتي ا ةكيعو  

 نم نأ مولعملا نمو «همومع ىلع ثيدحلا ءاقبل ىلوأ اذهو ؛مالسإلا
 ءدسحلاو ءابرلا لكأ :لثم «ةّلملا نم جِرْخُي ال ام انلبق ناك نم قرط

 .ناثوألا ةدابعك :ةّلملا نم جرخي ام هنمو . بذكلاو «يغبلاو

 قح لع ءادتعا وه ام اهنم «ةعونتم يهو «قئارطلا يه :ُنَئّسلا

 هذه نم اًئيش ضرغتسنلو «قولخملا قح ىلع ءادتعا وه ام اهنمو «قلاخلا
 ممألا يف ةدوجوم اهّنإف ؛نيحلاصلاو روبقلا ةدابع : : نئسلا هذه نمف ملا

 ال اونامو# ل ا ءةمألا هذه يف تدجو دقو ةقباسلا

 نمو .[۲۳ :حون] كارو وعید توشی الو اكلوس الو او نرد الو كهل ر

 ل ا : كلذ

 ..ةمألا هذه يف دجو دقو هللا ريغ ءاعد :اهنمو

 يف اجو دقو و «نيقباسلا يف دوجؤم روبقلا ىلع دجااسملا ءانب :اهنمو

 .ةمألا هذه
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 عم وم
 هللا ديو# :دوهيلا تلاق دقف ؛بويعلاو صئاقنلاب هللا فصو :اهنمو

 لآ] ايما نو يك هلأ ل :اولاقو .[54 :ةدئاملا] لَم

 دقو «ضرألاو تاوامسلا قلخ نم بعت هللا َّنِإ :اولاقو ١18١[« :نارمع

 هل سيل :لاق نم دجو دقف ؛هنم دشأ وأ كلذب لاق نم ةمألا هذه يف دجو
 «شرعلا ىلع وتسي ملف ديري ام لعفي نأ عيطتسي ال :لاق نم مهنمو «دي

 :لوقي نم ةمألا هذه يف دجو لب «ملكتي الو ايندلا ءامسلا ىلإ لزني الو

 الصفنم الو هب الصم الو هنع اًبراخ سیلو «ملاعلا يف الخاد سيل هاب

 ةراشإلا زوجت ال :لاق نم مهنمو «هدوجو نكمي ال امب هوفصوف ؛هنع

 اذهو «بحي الو ءىضريالو «بضخغي الو «لعفي الو «هيلإ ةّيسحلا

 . ةرعاشألا بهذم

 هذه يف دجوو ةقباسلا ممألا يف دجو دقف ؛تحسلا لكأ :اهنمو

 هذه يف دجوو ةقباسلا ممألا يف دجو دقف ؛ابرلا لكأ :اهنمو .ةمألا

 دجوو ةقباسلا ممألا يف دجو دقف ؛هللا مراحم ىلع ليحتلا :اهنمو .ةمألا

 ؛ءافرشلا نع اهعفرو ءافعضلا ىلع دودحلا ةماقإ :اهنمو .ةمألا هذه ىف

 .ةمألا هذه يف دجوو ةقباسلا ممألا يف دجو دقف

 نيح دوهيلاك ؛ىنعمو اظفل هعضاوم نع هللا مالك فيرحت :اهنمو

 اولخدف ء[۸٥ :ةرقبلا] ج أ اووف اسس e :مهل ليق
 نم ةمألا هذه يف دجوو «ةطح اولوقي ملو ةطنح :اولاقو ‹مهافق ىلع

 َلَع ُنَحَّلا# : ىلاعت لاق «ءاليتسالا ىلإ ءاوتسالا ظفل فّرحف ؛كلذك لعف

 . ىلوتسا شرعلا ىلع نمحرلا :مه اولاقو [5 :هط] «ْئَوَتْسَأ ٍشْرَمْل

 امك فيرحتلا لهأ اهداز ةديزم ىلوتسا يف ماللا َّنِإ :ميقلا نبا لاق

 .(ةطنح) :اولاقف (ةطح) يف نونلا دوهيلا داز



 ناثوألا دبعي ةمألا هذه ضعب نأ ءاج ام باب ۰ 1

 و ر امم ياهج مالو دوهيلا نون

 ؛ناصقنلل فرحللا دازو ىبأف ىوتسا هل ليق يمهجلا كلذكو

 نم انابرأ مهنابهُرو مزاج نكتار ةعزاتملا ممألا يف دجوو

 ا .هخيش لوقب يبنلا لوق ضراعُي نم ةمألا هذه يف دجوو « هللا نود

 نم ننس ل تلا : عقاولل اًقباطم هتدجو ةي يبنلا مالك تلمأت اذإف

 : NES :رظتلا ىقيي نكلو .«مكلبق ناك

 ا ل ا
 هنأ كش ال هلك يبنلا لوق نأل ؛تأطخأ : :هل لؤقن اننإف ؛كلذ لاق نمف

 ٠ ؟نمف :لاق ؟ىراصنلاو دوهيلا .: : ةباححصلا لاق اذهلو «ريذحتلل

 50  عقتس ءايشأب ربخأ ةا لوسرلا نإ :اًضيأ مهل لوقن مث

 .هتجوز مركي لجرلا نأ ربخأ هنأ كلذ نمف .نآرقلا صنب مارح اهنأب ربخأ

 كاس 000 ينديو هابأ يصعي ناسنإلا َّنأ ربخأو همأ قعيو

 00 .لمعلا اذه نم ريذحتلا دصق نكل «نآرقلا صنب زئاجب

 ' نزلاضل ءالؤم نإ :نينمؤملل لوقي نم ةقباسلا ممألا يف دجوو

 : يصاعملاف .نوُيعجرل ءالؤه نإ :نينمؤملل لوقي نم ةمألا هذه يف دجوو

 . ئدتها ةيادهلل هللا هقفو نم نكلو «قبس ام بسن ىلع ممألا يف لصأ اهل

 :اهل تدجو الإ ةمألا هذه ىف ةيصعم دجت داكت:ال كّنأ لصاحلاو

 ' خسملا لولحأ ةمالع يف ءاج ام باب «نتفلا) يف يذمرتلا :هاور «ةريره يبأ ثيدح نم (1)
 .«هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح اذهو» :لاقو 22754 /5 «فسخلاو
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 :اوُلاَق .«ُهوُمْتْلَخَدَل ؛ّبَض َرخُج اوُلَخَد ول ىح ّرُقلاب ِةّذُقلا وذَح

E TES E 

 .ةّمألا هذه ىف اًنراو

 بابلل ثيدحلا ةبسانم امأ

 هذه يف نوكيسف ؛ناثوألاو مانصألا ةقباسلا ممألا تدبع امل هئألف

 .ناثوألاو مانصألا دبعي نم ةمألا

 ةبوصنم ىهو «اًيذاحم :ىنعمب ٌوْذَح :هةّدقلاب ةّذقلا وذحا :هلوق

 ةّذَقلا وذح مهل نيذاحم مكنوك لاح :يأ ؛نعبتت لعاف نم لاحلا ىلع
 ةيواستم نوكت نأ دب ال شير هل مهسلاو ءمهسلا ةشير يه :ةّدّقلاو .ةّدقلاب

 ديكأت ةلمجلا هذه :؛هومتلخدل بض رحج اولخد ول ىتح» :هلوق

 ؛ةغلابملا ليبس ىلع كلذ لاق للك ىبنلاف ؛هلخدن نأ ىلوأ باب نم
 نم ةمايقلا موي هب هللا هقّوط اًملظ ضرألا نم اًربش عطتقا نم» لي هلوقك

 .ىلوأ باب نمف ؛اًعارذ عطتقا نمو ««نيضرأ عبس

 :ناهجو اهيف زوجي «ىراصنلاو دوهيلا :اولاق» :هلوق

 فوذحم لعفل لوعفم هلأ ىلع ىراصنلاو دوهيلا بصن : لوألا

 ؟ىراصنلاو دوهيلا ينعتأ : هريدقت

 .(۸۷ص) قبس (۱)



 : ناثوألا ديغي ةمألا هذه ضعب نأ ءاج ام باب : 1۸

 چرخ أ .؟نَمَ» :َلاق ا

 0 ر اميل ريح لن لاق عزل : يناثلا

 / ؟ىراصنلاو

 وأ ن ذلك يبنلا نولأسي مهنأل ةيئاشنإ ةلمجلاف ؛ريدقت لك ىلعو

 ْ ا هيلع ىسوم عابتأ :دوهيلاو .ءاشنإلا باب نم ماهفتسالاو «ةيماهفتسا
 اوداه مهّنأل وأ ءقاحسإ دافحأ نم اذؤهي ىلإ ةبسن اًدوهي اوّمسو «مالسلاو

 .عابتأ مه: ىراصنلاو . لجعلا ةدابع نم ةبوتلاب هيلِإ اوعجر :يأ ؛هللا لإ

 ١ «ةرصانلا ىّمست ةدلب ىلإ ةبسن كلذب اوَمسو «مالسلاو ة ةالصلا هيلع ىسيع

 .[15 :فصلا] رَ لإ ۍراصآ نمل : ىلاعت لاق امك ؛ةرصنلا نم : ليقو

 4 ؛ريرقتلا هب دارملاو «ماهفتسا مسا :انه نم :«نمف :لاق» :هلوق
 هللا يضر ةباحصلاف ؟ءالؤه ريغ مه نمف وأ «ءالؤه ريغ ينعأ نمف : يأ

 . ةبارغلا ضعب مهسوفن يف لصح هلاك ثيدحلا اذهب لي مهئّذح امل مهنع

 ٠ .ىراصنلاو دوهيلا مهن هلك يبنلا رّرق ة اولأس املف

 ْ :ثيدحلا دئاوف نم *

 .؛ناثرألا دبعي ةمألا هذه ضعب َّنأ وهو «هقايسب فلؤملا هدارأ ام

 5 میس 8 رخو هل م نس نسل

 1 . هللا ةيصعم

 هته رذحلا: بجي امم البق ناك نف هيلع ناك ام ةقرعم يعي هلأ -
 ْ . ' .ةنسلاو نآرقلا يف دوجوم  دمحلا هللو - كلذ بلاغو «هرذحنل

EE Oامکلبق ناك نم ننس نعبتتل» : كي يبنلا لوق باب » */ ْ 

 ٠.٠ ,. .05004/4 ؛ىراصنلاو دوهيلا ننس عابتا باب ا
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 ّنإف «ىراصنلاو دوهيلا مهلوقل ؛ةباحصلا دنع رمألا اذه ماظعتسا - ٤

 دعب انلبق ناك نم ننس عبتن نأ رمألا ماظعتسا : يأ ؛ ماظعتسالل ماهي ةتسالا

 . ايي يبنلا عم ىدهلا انءاج نأ

 دعبأ نوكي هّنإف ؛ةلاسرلا نيبو ناسنإلا نيب دهعلا لاط املك هنأ

 ننس نم َّنألو «رضاحلا نع ربخُي ملو لبقتسم نع َرِبْخَأ هّنأل ؛قحلا نم
 0 ا E را

 اوبوأ نیلا انكي ا و يلا نم لر اَمَو هنآ رڪ ا نأ 7

 ا

 ءانيف نوكيسف ؛انلبق نميف بلقلا ةوسقل اًببس دمألا لوط ناك اذإف

 هنأ ؛هنع هللا يضر سنأ ثيدح نم «يراخبلا» يف ءاج ام كلذل دهشيو

 ؛هنم رشأ هدعب امو الإ نامز مكيلع يتأي الد : لوقي لو يبنلا تعمس :لاق

 نكل «كلذك رمألا دجو ةمألا هذه لاوحأ عبتت نمو «“ ”«مكبر اوقلت ىتح

 هنع هللا يضر سنأ ثيدحف ؛دارفألاو ةلمجلا نيب قرفلا فرعن نأ بجي

 يف دنسلاو دود هيف سبل نتملاف ؛اًنتمو اًدنس حيحص ثيدح

 نيعباتلا عابتأ يف دجوي كلذلو ؛ةلمجلا ثيح نم هب دارملاو ««يراخبلا»

 نأ نكمي ال اَذِإ :اولوقتف ءاوسأيت الف ؛نيعباتلا نم ريثك نم ريخ وه نم
 داري ثيدحلا اذه لثم َّنِإ :لوقن انّنأل ؛قبس نم لثم اذه اننامز يف دجوي

 سنجو لاجرلا سنج ىلإ اورظناف ؛رمألا حضي نأ متئش اذإو «ةلمجلا هب

 ؟ريخ امهيأ ؛ءاسنلا

 )١( «هنم رش هدعب يذلا الإ نامز يتأي ال باب ءنتفلا باتك) يف 019/4.
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 ررر 2
 ةجرد نع لاجَرللو :ىلاعت لاق «ريخ لاجرلا سنج :باوجلا

[1A eا نب ريتك نع ريخ يالا ين دخ وز یک  

 .دارفألاو ةلمجلا نيب قرفلا فرعن نأ بجيف

 ال نم رش نرقلا دعب ام نأ دجن هلك نرقلا عومجم ىلإ انرظن اذإف
 ' ضب يف ةمأ نوكت دقف ؛ناكم نود ناكم رابتعاب الو دارفألا رابتعاب
 .ءاملع اهيف اشن ول امك «نسحأ ىلإ نسح نم اهيف سانلا عفتري تاهجلا

 ا ا امأ . E نونوكي مهان pe عفن

 نغبتتلا 5 اذهب ةمألا و :ةلأسم

 ؟اهقبس نم ئواسم لك نم اهيف نوكي نأو « ءخلإ 0

Eلك مراقي قيدلا 5 نيذلا لام لا نيبتيل ةمكحلا  
 يف صقن لك َّنأ ىلع اذه لد اهضراعُي ناك اذإف «قالخألا هذه

 الإ نجع طاطا ءايشألا َّنأل ؛هليمكتب تءاج ةعيرشلا هذه َنِإَف «ةقباسلا

 . ءايشألا نّيبتت اهدضبو :ليق امك ؛اهّدضب

 : (هيبنت) #

 ؛«نيحيحصلا يف هناظم يف هدجأ مل ©"”«ةذقلاب ةذقلا وذح» :هلوق
 1 .ررحيلف

# o %* 

 نم 9 «دنسملا» يف يهو ؛؟نيحيحصلا» يف تسيل «ةذقلاب ةذقلا وذح» :ةلمج 0(

 E E يلج اا هاجرت ناحل : ظفلب سوأ نب دادش ثيدح

 . .رشانلا .«ةذقلاب ةذقلا وذح باتكلا لهأ



 ۷۱ ناثوألا دبعي ةمألا هذه ضعب نأ ءاج ام باب

 لكي هللا َلوُسَر َّنَأ ؛(ُهْنَع هللا َيِضَر) ناب ْنَع '''هِلْسْمِلَو

 e ءاَهَيِراَغَمَو اَهَقِراَشَم ُتْئَأَرَف «ضزألا يل ىَوَز هللا َّنِإ» :َلاَق

 ضرألا هل عمج : يأ ؟مضو عمج ىنعمب :«يل ىوز» :هلوق

 .اهمضو

 نوكت نأ لمتحيو «ةينيع ةيؤر يهف ؛ينيعب :يأ :«تيأرف» :هلوق

 . ةيمانم ةيؤر

 ىلع هّنأل ؛زيزعب هللا ىلع سيل اذهو :«اهبراغمو اهقراشم» :هلوق

 ام هلك يبنلا دهاشي ىتح ضرألا عمجي نأ هتردق نمف «ريدق ءيش لك

 .اهنم هتّمأ كلم غلبيس

 يف ب لوسرلا نأ وأ «تعمج ضرألا َّنأ انه يوزلاب دارملا لهو

 ال «تعمج ضرألا َّنأ :ظفللا رهاظ ىلإ برقألا ؟ديعبلا ىأر ىتح هرظن

 .ديعبلا ىأر ىتح يوق هرصب نأ

 هاطعأ هللا نأ يأ الب يبنلا رصب ةوق دارملا :ءاملعلا ضعب لاقو

 نحنو «لوألا برقألا نكل ءاهبراغمو ضرألا قراشم رصبأ ىتح رصب ةوق

 ةعومجم نآلا ةيضرألا ةركلا ةروص نأ دجن رمألا اذه بيرقت اندَرَأ اذإ

 ؛ريدق ءيش لك ىلع هللاف ؛اهبراغمو ضرألا قراشم اهيف ناسنإلا دهاشي

م اهكرديف ةريغص نوكت ىتح ضرألا ةي هل عمجي نأ ىلع رداق وهف
 ن

 .اهبراغم ىلإ اهقراشم

 : هباوجو ضارتعا #

 ول هئأل ؛عقاولل قفاومب سيلف ؛ عقاولا ىلع لمح نإ اذه : ليق نإف

 )١( «ضعبي مهضعب ةمألا هذه كاله باب «نتفلا باتك) يف 511١5/5(.
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 : َنْيَوْنَكلا ٌتيِطغْأَو ءافني يل يو ام اَهكلُم ليس يب

 eee eveesenenenerenaraseeseenannnnnesecenenononenecene 1 esos ‹ضَيبالاَو

 ۰ سانا بهذي نيأف ؛درجملا يب يبنلا رصب اهكردي ثيحب ضرألا ترصح
 ؟ىراحصلاو لابجلاو راحبلاو

 . اهيلع دروت نأ زوجي ال يتلا ةيبيغلا رومألا نم اذه َنأب :باوجلا
 ای د ذإ ی دوش 2 ىلع وق لع هلو فيك
 ناطيشلا نأ يب يبنلا ربخأ اذهلو E هدر نم معا
 ىرجم يرجي فيك : : لوقن نأ زوجي الف ؟' "دلا ىرجم مدآ نبا نم يرجي

 . ْ .كلذب ملعأ هللاف ؟مدلا

 ' اذهلو ءاهل ضحملا ميلستلا بجي اهكردن ال يتلا لئاسملا هذهو

 ' نع هيزنتلا عم اهرهاظ ىلع ىرجت :تافصلاو ءامسألا باب يف لوقن
 .ةعامجلاو ةئسلا لهأ هيلع قفتا ام اذهو «ليثمتلاو فييكتلا

 كرك قرشلا نكامأ : يأ : (اهبراغمو اهقراشم تيأرف» :هلوقو
 ٠ ب

 آ :دارملاو TT ّنإو» :هلوق
 : اینم وک لوسرلل يوز ام اهكلم غلبيس ي لوسرلاب تنمآ يتلا ةباجإلا
 ”ةترغملا نمو قرشملا نف عسّنا ةمألا هذه كلم إف ؛ عقاولا وه اذهو

 ¦ ةيمالسإلا ةمألاو «ريثكب لقأ E لامشلا نم هتكل ءاّغلاب اَعاسُنا

 : ام ىلإ برغملا نمو كلذ ارو امو هنهلاو دملا ىلإ قرشملا نم تلصو
 ْ .هلَك يبلا هآر ام ققحي اذهو ءطيحملا ءارو

 . هللا وه ءاطعأ يذلا : :؛ضيبألاو رمحألا : نيزنكلا تيطعأو» :هلوق

 «ةفاكتعا يف اهجوز ةأرملا ةرايز باب «فاكتعالا باتک) يراخبلا :هاور «ةيفص ثيدح نم 4١١7

 .(۱۷۵ مقر «.. .ةأرماب اًيلاخ يؤر نمل بحتسي باب. مولا باتک) ملسمو ۲



 ففي ناثوألا دبعي ةمألا هذه ضعب نأ ءاج ام باب

 طاف النو ءةَماَعب وسب اَهَكِلهُي آل نأ يمال يِبَر ُتْْأَس يٽٳو

 232171111111 ْمُهَتْضِيَب َححيِبتْسِيَف .ْمِهِيْفْنَأ ىَوِس ْنِم اودع ْمُهْيِلَع

 ءرصيق دنع بهذلاف ؛رصيقو ىرسك زونك ةضفلاو بهذلا امه :نازنكلاو
 ىلع بلغألا نكل «ةضفو بهذ هدنع امهنم لكو «ىرسك دنع ةضفلاو

 .ةضفلا ىرسك زونك ىلعو «بهذلا رصيق زونك
 ؟هتوم دعب مأ «هتايح يف اهيطعأ ايب يبنلا له :«تيطعأ» :هلوقو
 وهف ؛هتمأ تيطعأ ام نكل «كلذ هتمأ تيطعأ هتوم دعب :باوجلا

 ؛لاّهجلا هلوقي امك ةيبرع ةمأ اهّنأل ال ةمألا كلم دادتما َّنأل ؛هل ىطعملاك
 . الي لوسرلا هيلع ناك امب تذخأ ةيمالسإ ةمأ اهّنأل لب

 يف اذكه :«ةماعب ةنسب اهكلهي ال نأ يتمأل يبر تلأس ينإو» :هلوق

 :خسنلا ضعب ب يف ةياور يفو «ةماع ةكلهمب ىنعملاو اةماعبا : لصألا

 . (ةماع ةئنسب)

 !مهللا» : لم لاق ءرمديو كلهي وهو ‹طحقلاو بدجلا :ةئسلا

 لا١ دَعَا دقو :ىلاعت لاقو «فسوي ىنسك نینس مهيلع اهلعجا

 ؛دحاو ماعب ىنعملا نوكي نأ لمتحيو ٠١١[« : فارعألا] كيسا َنْوَعَ

 .ةوعد هذه « مهمعت اًمومع : يأ ؛ةماعو .ةيفرظلل ءابلا نوكتف

 ل A دي يسال :هلوق

 وهو «يلولا دض :ودعلاو ءاودع مهيلع طلسُي ال أ ؟مهتضيب

 :لاق اذهلو «رافكلا مه :انه نيملسملا ءادعأو «دقاحلا ضْفْبُملا يداَعُملا
 لعجي ام :ةضيبلاو «لحتسي : !حيبتسيا : ىنعمو . «مهسفنأ ىوس نما

 .مهيلغيو مهيلع رهظي :دارملاو . ماهسلا نم ةياقو سأرلا ىلع

 باذع اذه سانلا ىشغي# باب ءريسفتلا باتك) يراخبلا :هاور ءدوعسم نبا ثيدح نم )١(

 .05198/4 «ناخدلا باب ؛نيقفانملا تافص باتك) ملسمو ء(۲۸۹ /۳ ‹«(میلآ
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 ۹ هدا
 0 ذري ال هَل ؛ ءاَضَق ُتِيَضَق اذإ ين اَدَمَحُم اي :َلاَق يبد نو

  TET:ناعون هللا ا .

 ةنولبقي الو هللا ر دق یک لف ر ق ا .

  - ۲.ذفني نأ دب الو «دریال ال ينوك ءاضق ١

 «قحلاب ءاضق نيءاضقلا الكو  : OIAىْضَقي ار

 رفاغ] 4نَحَلأ :  .]۲١لأ كير ىعقَو# :ىلاغت هلوق : يعرشلا ءاضقلا لاثمو

 اال سانلا لك ناكل ؛اًينوك ناكول هّنأل ؛[7 :ءارسإلا] ءا الإ أكدت

 :وب لِ انو :ىلاعت هلوق : ينوكلا ءاضقلا لاثمو . هللا الإ نودبعي

eé: : ءارسإلا] 4اربكح ارل علو ترم ضرألآ ين ديا بككلا يف لیون 
 ههركي ناك نإو اًنوك هب يضقي هنكل ءداسفلاب اًعرش يضقي ال ىلاعت هلل َّنأل

 ةمكحل كلذب يضقي هنكل «نيدسفملا الو داسفلا بحي ال هللا َّنإف ؛ هناحبس

 حلاضملا نم كلذ ىلع بّنرتي امل ؛ ؛ رفاكو نمؤم ىلإ هقلخ مّسُق امك «ةغلاب

 ةميظعلا . 1 0

 :عيطتسي دحأ الف ؛ينوكلا ءاضقلا :ثيدحلا:اذه ىف ءاضقلاب دارملاو

 .اًوتع سانلا ربكأ ىلع ذفان هللا ءاضقف ؛قوسفلاو رفكلا نم ناك امهم هّدر

 ىلعو هب رخ ناك ىلا امام قرغأو نوعرف ىلع كفن دقق «اًرابكتساو

 مهرّمدو هللا ا مدآ ينب تيغاوط' 0

 ادر ال هّنإف ؛ءاضق تيضق اذإ» :هلوق يفو  Eهللا .ناطلس

 دري نأ نكمي الإ هللا ىوس كلَم نم ام هّنأل ؛رهاظ وه ام هتّيبوبرو هتردقو'

 .هدر نكمي الف هللا ءاضق امأ . هب ىضق ام : ١

 هئاضقك ةمكحل الإ نوكي ال هتئيشمك) ينوكلا هلل ءاضق نأ ملعاو

 ذا تيس اشبال امك فعن ةمكشلاو لإ ةضق فتيل ويف( ىعرتشلا
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 هلأ َّنِإ ها اس نأ لإ َنوُماَمَك امو : ىلاعت هلوق هيلع لديو ءهيضتقت ةمكحلاو 0 مص
 ملع نعألإ اًئيش ءاشيال هنأ نّيبتيف ؛[١۳ :ناسنإلا] 4اميكَح اًميِلَع ناک
 . ةئيشملا دّرجمل سيلو «ةمكحو

 ال ِهّنِإ :اولاقف ءمهريغو ةيمهجلا نم هللا ةمكح ركنأ نمل اًنالخ

 لمكأ نيقولخملا مهمعز ىلع اولعجف «ةئيشملا درجمل لإ ءايشألا لعفي
 ءةمكحل الإ فرصتي ال نيقولخملا نم لقاع لك ّنأل ؛هللا نم اًفّرصت
 هاهتشلا ادو الو :ىلاعت لاق «هيلع رجحي هفسب فّرصتي يذلا ناك اذهلو
 ٠[. :ءاسنلا] اق کل ا لج ىلا هككوم

 ًالِإ ءيشب مكحي الو اًئيش لعفي ال  العو لج ۔ هللا َّنِإ :لوقن نحنف

 ؟اًملع اهب طيحن نأ ةمكحلا نم مزلي له نكلو «ةمكحل

 ءاهلك هللا مكجب اًملع طيحن نأ نم رصقأ انثأل ؛مزلي ال :باوجلا
 لوقعلا زجعت ءايشألا ضعب نكل ءاهتمكح فرعن ءايشألا ضعب نأ حيحص
 .اهكاردإ نع

 نم نأ نايب هدرُْي ال هّنِإف ؛ًءاضق تيضق اذإ» :هلوق نم دوصقملاو
 هتمكحو هملعب ىضق هللا ّنأل ؛اهطعُي مل ام لي يبنلا اهلأس يتلا ءايشألا
 نلغ ققوتي دق ءاضقلاو لجو رع هلا ءاضق اهدري نأ نكمي الو« كلذ
 وأ ةمولعم امإ ؛بابسأ هل ءاضقلا رثكأ وأ ءاضقلا لك نإ لب ءءاعدلا

 وهو «هيلع ةنجلا لوخد ِبَّنرتي ببسب الإ نكمي ال ةنجلا لوخدف ةلوهجم
 . حلاصلا لمعلاو ناميإلا

 ىتح هعنم لجو زع هللا نوكي دق «بولطملا لوصح كلذك
 ىزاجي ذئنيحو «هدوجو ةمكحلا يضتقت ال ام ءايشألا نم نكل «لأسن

 وأ :- لجو زع - هللا دنع هل رخديو هل رخؤي وأ «لمكأ وه امب يعادلا
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 طلا آل نو ءٍةَماَعِبٍةََسِب ْمُهَكِلهَأ ال نأ كمال َكُتبَطفَأ يْنِإَو

 ْمهيَلَع عمتجا ولو «مهتضيب حيبتسيك مها ىو نِ اًوُدَع ْمِهيَلَع

 ْمُهْضْعَب يِبْسِيَو E ءاَمِراَطُقَأب ْنَم

 . (ًاضعَب

 لوبقلا طورش هيف تمن اذإ ءاعدلاو «مظعأ وه ام ءوسلا نم هنع فرصي

 .هل رخل هاب مزجن انإف ؛بَجَي ملو

 هذه «ةماعب ةنسب مهكلمأ ال نأ كتمأل كتيظعأ ينإو» :هلوق

 .ةدحاو ١

 ؛مهسفنأ ىوس نم اًودع مهيلع طّلسأ ال نأ: :هلوق : ةيناثلاو.

 كلهي مهضعب نوكي ىتح اهراطقأب نم مهيلع عمتجا ولو ؛ « مهتضيب حيبتسيف

 نوكي ىتج» :هلوقب تدي ةباجإلا هذهو . ."اًضعب مهضعب يبسيو اًضعب

 طّلسُي دقف ؛ ؛مهنم كلذ عقو اذإ ؛اًصعب مهضعب يبسيو اًضعب كلهي مهضعب

 هللا ةباجإ أكف ؛مهتضيب حيبتسيف «مهسفنأ ىوس نم اودع مهيلع

 ءانثتساب ةيناثلا ةلمجلا يفو «ءانشتسا نودب ىلوألا ةلمجلا يف ةي هلوسرل

 تيضق اذإ» :هلوق ميدقت نم ةمكحلا يه هذهو . !٤ . .مهضعب نوكي ىتحا

 .ةدّيقم اب هلوسرل هللا ةباجإ تراصف ءهدرُي ال هّلإف ؛ًءاضق

 ي لگ ا ةماعب ةنسب كلهت نأ ةمألا و

 3 ؛ةنسب ةهج' يف موق كله نإو «كلهي نل هّنإف ؛ِلكك لوسرلا نيدب
 هّنإف ؛اًضعب مهضعب يبسيو اًضعب لتقي مهضعب راض اذإف .نورخآلا كلهي

 ةيمالسإلا ةمألاف ؛ عقاولا وه اذهو « مهسفنأ ىوس نم اودع مهيلع طلسُي

 اًملو (ةبينهم ةمأ تناك لطابلا دض قحلا يف اًنوع. ةدحاو ةمأ تناك نيح

 مهيلع هلل طس ؛اًضعب مهضعب يبسيو اًضعب كلهي مهضعب راصو تقرفت
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 ۳ 7 ۹ ا 2 a ت ۰ o تر

 ىلع فاخأ امنإو» :دازو «(هحيحصا)) یف ىناقربلا هاوَرَو

0 2 2 

 ولا او وخل عر قمم «َنيَلِضُملا َةَمِيَألا ىتُمأ

 دقف ءراتتلا ملعأ اميف مهيلع طْلُس نم مظعأو «مهسفنأ ىوس نم اًردع

 دادغب يف اولتق مهنإ :لاقيف ؛هل ريظن ال اطيلست نيملسملا ىلع اوطلس

 اولتقو «ميظع ءيش اذهو «دحاو موي يف ملاع ةئامسمخ نم رثكأ اهدحو

 مهمادقأب اهنوؤطي ةلجد رهن ىلع اًرسج ةيمالسإلا بتكلا اولعجو «ةفيلخلا

 نوجرخيو نهنوطب نورقبيو لماوحلا ىلإ نوتأي اوناكو ءاهنودسفيو
 .تومت مث دهاشت ةيح يهو «مهنولتقيف مهمامأ نوكرحتي نهدالوأ

 ركذ نع اًضرعم نينس ةدع تيقب دقل» :«لماكلا» ىف ريثألا نبا لاق

 «ىرخأ رخوأو ًالجر مدقأ انأف اهركذل اًمراك اهل اًماظعتسا ةثداحلا هذه

 هيلع نوهي يذلا نمو !؟نيملسملاو مالسإلا يعن هيلع لهسي يذلا نمف

 اًيسن تنكو اذه لبق تم ينتيل ايو !يندلت مل يمأ تيل ايف !؟كلذ ركذ
 مث «فقوتم انأو اهريطست ىلع ءاقدصألا نم ةعامج ينثح ينأ الإ !اًيسنم

 نمو «ةعجفم عئاقوو اليوط اًمالك ركذو 21...يدجي ال كلذ نأ تيأر

 .روكذملا باتكلا نم 11۷ ةنس ثداوح ىلإ عجريلف ؛كلذ نم اًديزم دارأ

 كالهإو «نيملسملا نيب لاتقلا ميرحت ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 ىتح ةدحاو ةمأ اونوكي نأ بجي هَّنأو ءاًضعب مهضعب يبسو ءاّضعب مهضعب

 .ممألا مهاشختو سانلا نيب مهتبيه ىقبت

 هنأ لَك لوسرلا نيب :«نيلضملا ةمئألا يتمأ ىلع فاخأ امّنإ» :هلوق

 دق مامإلاو «مامإ عمج :ةّمئألاو .نيلضملا ةّمئألا لإ ةمألا ىلع فاخي ال
 مهني اَنلَمَحَول :ريخلا ةمئأ يف ىلاعت لاق ءرشلا وأ ريخلا يف اًمامإ نوكي

 ۲٤[. :ةدجسلا] كريو اياب اوناكحو أوربص امل انيمي تيودجي ةي
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 ُةَعاَسلا م موف أَو ‹ةمايَقلا مْوَي ىلإ م ْعَقْرُي مل ؛ ٌفِئَّسلا ْمِهيَلَع َعَقَو اَذإَو

 متيم 1101 1 8+  «نيكرشملاب ين نم يح َّقَحْلَي یخ

 مو راكلا 1| توتي هم ُهَمِيأ مهتم : ةمئأ نوعرف لآ نع ىلاعت لاقو
 0 4١[. :صصقلا] «نوُرَصُي رص ال ةَ

 :قدضو ءرشلا ةمئأ ««نيلضملا ةمئألا» :بابلا ثيدخ يف يذلاو
 ءاسؤرك :؛نولضملا ةمئألا ةمألا ىلع فاخُي ام مظعأ نإ ايک يبنلا
 .:هلوقب دارملاو .مهببسب ةمألا تقّرفت نيذلا مهريغو ةلزتعملاو ةيمهجلا
 نوذخأي نيذلاو ؛عرشلا مساب سائلا نودوقي نيذلا :«نيلضملا ةمئألا»

 .«نيلضملا ءاملعلاو .«نيدسافلا ماكحلا لمشيف ؛ناطلسلاو رهقلاب سانلا
 هل ٌةوادع سانلا َدشأ مهو « هللا عرش هل مه ام نأ نوعي نيذلا

 ر ؛ ةباجتسم ةوعد يل ناك ول : هللا همحر دمحأ ممل لاق

 .ةمألا حالص هحالصب ّنإف ؛ناطلسلل

 لك يللا تايآ نم اذه :خلإ 2١ . .فيسلا مهيلع عقو اذإو» :هلوق

 لاز امف «عفرُي مل ةمألا هذه يف فيسلا عقو امل هّنإف ؛عقاو قح اذهو

 اةمألا تراصو «هنع هللا يضر ا تلاقلا ا

 Ty :هلوق
 هلأ ىنعمب «يندبلا قوحللا انه قوحللاب دازملا لهو . ةليبقلا ىنعمب :يحلا

 .«يمكحلا قوحللا وأ « مهيف نولخديو نيكرشملا ىلإ يحلا اذه بهذي

 عيمج دارُملا َّنأ رهاظلا ؟اًعم نارمألا وأ «نيكرشملا لمعب اولمعي نأ ىنعمب

 : 8 ش ْ .كلذ

 ' ءايحألا: دحاو سیلو «سنجلا هب دارملا أ رهاظلاف ؛ىحلا امأو



 N4 ناثوألا دبعي ةمألا هذه ضعب نأ ءاج ام باب

 َنوُباَذَك يما يف ُنوُكَيَس ُهّنِإَو «نائؤألا يما نِ ماف َدبَْت ىَنَحَو
 0 E N و نب ه2

 eS «َنييِنلا متاح اآَو ين هنأ معْزَي مُهلك ءَنوثالث

 هتميقو هرثأ يحلا اذهل نوكي نأ دب الف ؛ءايحألا دحاو دارملا نإ : ليق نإو

 غيزي مامإ يحلا اذهل نوكي امبرو ءرهظيو نّيبتي ثيحب «ةيمالسإلا ةمألا يف
 .هرمأ رهظيو نّييتيو «يحلا لك هعبتيف ؛دسفيو - هللاب ذايعلاو -

 «تاعامجلا :يأ ؛مائفلا : «ناثوألا يتمآ نم مائف دبعت ىتحو» :هلوق

 روبقلا نودبعي نم نيملسملا تاهج نم ةهج لك يفف ؛عقو اذهو

 مهيلإ نوئجتليو تابغرلاو تاجاحلا مهنولأسيو اهباحصأ نومظعيو
 نم رخآلا ضعبلاو «ةليبق نم مهضعب نوكي دقف ؛ًءايحأ اوسيل :يأ ؟؛ماتفو

 .نوعمتجيف ؛ ةليبق

 للك يبنلا مهرصح :«نوثالث نوباذك يتمأ يف نوكيس هّنإو» :هلوق
 متاخ ايب يبنلا نأل ؛نوباذك مهو «هيلإ را ىف هنأ معزي مهلکو «ددعب

 رفاك بذاك وهف ؛ةيب لوسرلا دعب يبن هلأ معز نمف «هدعب يبن الو نييبنلا
 ءلاملاو مدلا لالح رفاك وهف ؛كلذ يف هقّدص نمو ءلاملاو مدلا لالح

 نم لضفأ هّنأ معز نمو ةي دمحم ةمأ نم الو نيملسملا نم سيلو

 ؛كلملا ةطساوب هنم ىقلتي ةي دمحمو ةرشابم هللا نم ىقلتي هنأو دمحم

 .لاملاو مدلا لالح رفاك بذاك وهف

 «مهضعب رهظ :باوجلا ؟ال مأ اورهظ له («نوثالث نوباذك» :هلوقو

 تماد امو ءنّيعم نمز يف مهرصحي مل يب يبنلا نأل ؛رظتنُي مهضعبو
 .نورظتنُي مهف ؛مقت مل ةعاسلا

 . يعدي : يأ : معزي مهلك» :هلوق

 يبن الد :هلوقب كلذ دكأو «مهرخآ : يأ «نييبنلا متاخ انأو» :هلوق
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 halete eee مهفلاخ ْنَم الو ْمُهَلَذَخ ْنَم ْمُهْرْضَي

Eلا ل لل  
 ! :باوجلاف ؛مالسإلا الإ لبقي الو ةيزجلا عضيو يبن هنأ عم «نامزلا

 رة ضر هنوك امأو هلو دمحم ةوبنل ةقباس هتوبن

 نم رشت وه لب ؛ةيزجلا لوبق خسنب ايدج ایت سيلف ١ ؛مالسإلا

 .هل اَْرَقُم هب ربخأ هنأل ؛ الط دمحم

 ممن eT ؛ةروصنم قحلا ىلع يتمأ نم ةفئاط لازت الو» :هلوق

 اًيح نأ ركذ املف هللا ةمعن نم اذه . .نيروصنم مهدوجو رخآ ىلإ نوقبي

 اسانأ ناو « مانصألا نودبعي اًمائف َّنأو «نيكرشملاب نوقحتلي ءايحألا نم

 هللا الإ هلإال نأ ةداهش :نيتداهشلاب لالخإلا انه:نوكيف ؛ةوبنلا نوعُّدَي

 لب ءديحوتلا لصأ كلذو «ةوبنلا ءاعداب هللا لوسر اًدمحم نأو «كرشلاب

 د اعف هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش مالسإلا لصأ

 قلا ىلع نبأ نم ةقتاط لازتالا :لاقف ءنوسأيُي سانلا لعجي مل كلذ

 . ةعامجلا : ةفئاطلاو . «ةروصنم

 .لازت ربخ رورجمو راج : :قسلا ىلع» :هلوقو

 ل يدعو لاح نوكي نأ زوجيو «ٍناث ربخ : ؟ةروصنما :هلوق

 .ةروصنم اًضيأ كلذك يهو «قحلا ىلع لازت

 مل : يآ ؟مهلذخ : :«مهفلاخ نم الو مهلذخ نم مهرضي الا :هلوق:

 نم دجويس هنأ ىلع ليلد اذه يفو «هيلإ اوبهذ ام ىلع مهقفاويو مهرصني

 ل ا ل o «مهلذخي

 هللا هبتك دق ءيشب الإ كورضي مل ءيشب كورضي نأ ىلع اوعمتجا ول ةمألا
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 .«ىّلاَعََو َكَراَبت هللا ْرْمَأ يتأَي ىَّنَح

 ؛ هللا رصنب نوروصنم مهّنأل ؛مهفلاخ نم مهرضي ال كلذكو ««كيلع

 . هّلذي نأ دحأ عيطتسي نلف اًدحأ رصن اذإ - لجو زع - هللاف

 ةعاسلا مايق دنع كلذو «ينوكلا :يأ :«هللا رمأ ينأي ىتح» :هلوق
 ىقبي ال ىتح «نمؤم لك سفن ضبقُت نأب ىلاعتو هناحبس هرمأ يتتأي امدنع

 .ةعاسلا موقت مهيلعف ؛قلخلا رارش الإ

 يح قحلي ىتح» :يناقربلا ةياور يف هلوق :ثيدحلا اذه نم دهاشلا

 . «ناثوألا يتمأ نم مائف دبعيو نيكرشملاب يتمأ نم

 ددحي مل هذه اةروصنم قحلا ىلع يتمأ نم ةفئاط لازت ال» :هلوقو

 مهملاف .امهريغو قارعلاو نيمرحلا يف ضرألا عاقب عيمج لمشتف ؛اهناكم

 ىلع ةروصنم ةدحاو ةفئاط يهف ؛رايدلا مهب تأ امهم ةفئاطلا هذه َّنأ

 ؛ثيدحلا لهآ مه ةروصنملا ةفئاطلا نإ :فلسلا ضعب لاق : ةلأسم

 ؟لوقلا اذه ةحص ىدم امف

 «ليصفتلا نم دب ال لب «هقالطإ ىلع حيحصب سيل اذه :باوجلا

 ثيدحلا نوذخأي نيذلا هيلع حّلَطْصُملا ثيدحلا لهأ كلذب ديرأ نإف

 «- اهنع تكسو 457/4(  «نتفلا ركذ باب ءنتفلا باتك) يف دواد وبأ :اهاور ةدايزلا هذه )١(

 كردتسملا» يف مكاحلاو F40۲)» مقر ‹نتفلا نم نوكي ام باب «نتفلا باتكر هجام نباو

 يفو «(۲۸۹/۲) ؛ةيلحلا» يف ميعن وبأو «  نيخيشلا طرش ىلع هححصو )444/4( 

 .(584 «3ا/8/0) هدتسملا» يف دمحأو «(۹۹٤ص) «لئالدلا»

 .؟ملسم طرش ىلع حيحصال :(١؟9ص) هديدسلا جهنلا» يقو

 ««ةعاسو ةعاس ةلظنح اي نكلو» باب «ةمايقلا ةفص) يذمرتلا :هاور «سابع نبا ثيدح نم (۲)
 نب دبعو 207017 «۲۹۳/۱) «دنسملا» يف دمحأو ؛- ؟حيحص نسح» :لاقو _( ۷

 ٦۳١(. مقر) ؟بختنملا يف ديمح
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 !: لئاسم هيف ©

 . ِءاَسْنلا يآ ُريِسْمَت : ىلوألا

 اذهف ؛كلذ هبشأ امو ريسفتلا ءاملعو ءاهققلا. مهنم جرخأو ةياردؤ ةياور

 ليلدلا ىلع ءانبلا نوّرَحَتَي نيذلا ءاهقفلاو ريسفتلا. ءاملع َّنأل ؛ حيحضب سيل

 نأل ؛ةعانص ثيدحلا لهأب صتخي الو «ثيدحلا لهأ نم ةقيقحلا يف مه ٠
 ۰ .خلإ ٠. .هقفو «ثيدحو ,«ريسفت : : ةيعرشلا مولعلا

 لهأ نم وهف ؛ةنسلاو باتكلا ىلإ مكاحت نم لك نإ : دوصقملاف

 ةنسب لمعلا ىّرحثي نم لك : :مه ثيدحلا :لهأو . .ماعلا ىنعملاب ثيدحلا

 مل نإو «ةنسلاب لمعلا نوّرحتي نيذلا ءاهقفلا لمشيف ؛ لَ .هللا لوسر

 زبتعي ال الثم ةيميت نبا مالسإلا خيشف .اًحالطصا ثيدحلا لهأ نم اونوكي

 مامإلاو .ثيدحلا ةيارل عقار وهف ؛كلذ عمو «نيثّدخملا نم اًحالطصا

 ثيدحلا ٍلهأو «هيقف لإ :اولاق هقفلا لهأ : ناتفئاط هعزانت هللا همحر دمحأ

 نأ كش الو < ءريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا يف مامإ وهو . ثّدحم هَّنِإ :اولاق

 نأب ريبعتلا نم ىشخُيو .هب نونتعي نيذلا مه ثيدجلاب اكُسمت سانلا برقأ
 نيذلا ثيدحلا لهأ مهّنأ ّنظي نأ ثيدحلا لهأ مه ةروصنملا ةفئاطلا

 ىنعملاب ثيدحلا لهأ :ليق اذإف .مهريغ جرخيف ءاًحالطصا هب نونتعي

 وأ هب اونتعاو اًحالطصا هيلإ اوبستنا ءاوس «ثيدحلاب نوذخأي نيذلا معألا

 .اًحيحص .نوكي ذئنيحف ؛هب اوذخأ مهنكل ءاونتعي مل

 ١ ٠ : لئاسم هيف

 تذل لی رت ما ا و هر الا لآ ريسفت
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 ..كلذ قبس دقو ‹ توغل ِتَبِجْلَا َنوُنِم هزم بتڪلا ني اً اوثوأ
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 .ةدئاملا : ةيناثلا

 : ةثلاثلا

 ا ٍِتْبِجلاب ٍناَميِإلا ت الع ب : ةعبارلا
۶ 

 وأ ؟بْلَك ُداَمِتْعا َوُه ْلَه

 ىَدهَأ ْمُهَرْفُك َنوُقِرْعَي َنيذلا راّفكلا َنِإ :مُهْلْوَق :ةسماخلا

 . َنيِنِمْؤُملا نم اليبَس

 ركب َدنيَأ لَه م لهم :ىلاعت هلوق يهو SG e : ةيناثلا ©
0 

 دعو َرِزاَْو ةدرَقْلا 22 َلَعَجو هع بضع هَ هم م ا دنع يو كلذ ص

 . 4توا دعو : هلوق انه اهنم دهاشلاو .اهريسفت قبس دقو 4 توكل

 اوَلَع تيرا لاقل :ىلاعت هلوق :ىنعي :فهكلا ةيآ ريسفت : ةثلاثلا ©
 .اهانعم نايب قبس دقو ؛كانحْسَ ميڪ دَ مهرن لع

 له ؟توغاطلاو تبجلاب ناميإلا ىنعم ام :- اهمهأ يهو  ةعبارلا ©
 ناميإ امأ ؟اهنالطب ةفرعمو اهضغب عم اهباحصأ ةقفاوم وأ «بلقلا داقتعا وه

 اهباحصأ ةقفاوم امأو .ةيآلا يف هلوخد يف كش ال اذهف ؛هداقتعاو بلقلا

 ناك نإف «ليصفت ىلإ جاتحي اذهف ؛اهنالطب ةفرعمو اهضغب عم لمعلا يف

 اهباحصأ قفاو ناك نإو «رفك اذهف ؛ةحيحص اهنأ ىلع ةَانب اهباحصأ قفاو
 ميظع رطخ ىلع كش ال هنكل ءرفكي ال هنإف ؛ةحيحص اهنأ دقتعي الو
 . هللاب ذايعلاو رفكلا ىلإ لاحلا هب يدؤي نأ ىشخي

 ًاليبس ىدهأ مهرفك نوفرعي نيذلا رافكلا نإ :مهلوق :ةسماخلا ©

 رافكلا نأ معز نم ّنأل ؛ةّدرو رفك لوقلا اذه نإ :ينعي :نينمؤملا نم
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 .- ٍناَنْوألا داع ا حير : ةعباسلا

 لغم ؛ وبدلا يِعْدَي ْنَم ورح : EEA : ةنماثلا

 وّمألا هذه ْنِم ُهّنأِب هِحْيِرْضَتَو ءِنيَداَهْشلاب همك عم راتخُملا

 ءا ْمناَح اَدمَحُم د ويفر ءقَح َنآْرُقلا ناو ىح لوسرلا نأ

eجدو  

 ٠ . ٌةريثك ُماَنِف ُهَعبَتَو ةَباَحَّصلا ٍدْهَع رجآ يف ذ ُراَتْخُملا

 0 هميدقتل رفاك هنإف ؛نينمؤملا نم اليبس ىدهأ مهرفك فرعي نيذلا

 1 ا .ناميإلا ىلع

 وب اذه نأ :- ةمجرتلاب ةدوصقملا 06 - ةسداسلا ©
 ١ ش .ديعس يبأ ثيدح يف ررقت امك ةمألا هذه

 يتلا ةمجرتلاو :ناثوألا ةدابع :ينعأ ؛اهعوقوب هحيرصت :ةعباسلا ©

 دبعي ةمألا هذه ضعب نأ ءاج ام باب» :هلؤق يه هللا همحر اهيلإ راشأ

 50 هرعبتتلا : لب هلوق وه ديعس يبأ ثيدحو ,«ناثوألا

 اي :اولاق . هومتلخدل بض رحج اولخد ول ىتح .ةذقلاب ةذقلا وذح

 رم عر هاجرخأ .2«؟نمف :لاق ؟ىراصنلاو دوهيلا ! هللا لوسر

 .اهقبس نم هيف عقو ام لثم يف ةمألا هذه عقت نأ نم ريذحتلا

 راتخملا لثم «ةوبنلا يعدي نم جورخ :باجعلا بجعلا :ةنماثلا ©

 «قح لوسرلا نأو ءةمألا هذه نم هنأب هحيرصتو «نيتداهشلاب هملكت عم
 اذه يف َقّدَصُي اذه عمو «نييبنلا متاخ اًدمحم نأ هيفو «قح نآرقلا نأو

 هعبتو «ةباخضلا دهع رخآ يف راتخملا جرخ دقو «حضاولا داضتلا عم .هلك



 0 ناثوألا دبعي ةمألا هذه ضعب نأ ءاج ام باب

 ايف لاز امك ةقلكلاب كوري ال يتلا: نا را الا
 :ةفئاط هلع لات آل لب ضم

 ْنَم ْمُهُرْضَي ال مهِتلق َعَم ْمُهْنَأ :ىَمظْعلا را 8

 . مُهَمَلاح ْنَم آلَو مُهَلَذَح

 . َةَعاَّسلا ماَيِق ىلإ طْدَّشلا كلذ أ : ةرشع ةيداحلا

 ةفوكلا ىلع بلغو جرخ .يفقثلا ديبع يبأ نبا وه راتخملاو :ةريثك مائف
 اعدو «تيبلا لآ ةبحم رهظأو «هنع هللا يضر ريبزلا نبا ةفالخ لوأ يف

 وأ كلذ رشاب نمم اًريثك لتقو «مهعبتتف ؛نيسحلا ةلتق نم رأثلا ىلإ سانلا
 . هيتأي ليربج نأ معزو ةوبنلا ىعدا مث «ةماعلا هب عدخناف « هيلع ناعأ

 وهو ةوبنلا يعدي نأ باجعلا بجعلا نم ةلأسملا هذه نأ كش الو

 فيكف ؟نييبنلا متاخ ةي اًدمحم نأ نآرقلا يفو «قح نآرقلا نأ نمؤي

 هل هللا لعجي مل نم نكلو !؟ضقانتلا اذه عم قّدِصُي فيكو «اًقداص نوكي

 .رون نم هل امف اًرون

 ‹ىضم اميف لاز امك ةيلكلاب لوزي ال قحلا نأب ةراشبلا :ةعساتلا ©

 .ةمايقلا موي ىلإ ةروصنم ةمألا هذه نم :ينعي :ةفئاط هيلع لازت ال لب

 «ةروصنم قحلا ىلع يتمأ نم ةفئاط لازت ال» :ثيدحلا رخآ نم اذه ذخؤي

 .«ىلاعتو كرابت هللا رمأ ينأي ىتح مهفلاخ نم الو مُهلذخ نم مهرضي ال

 الو مهلذخ نم مهرضي ال مهتلق عم مهنأ ىمظعلا ةيآلا :ةرشاعلا ©

 تالخ ىلع مذا يف نم ةرئاكلا ةرثكلا نأ : ىمظع ةيآ هذهو : مهفلاخ نم

 ةَ ةَ َتَبَع ةي تكف ةن 3 نب مڪ SS كتداوجو «كلذ

 ۲٤۹[. :ةرقبلا] 4َِريدَصلأ عم ع او ها نا کک

 . قبس دقو :ةعاسلا مايق ىلإ طرشلا كلذ نأ :ةرشع ةيداحلا ©



 .ناثوألا دبغي ةمألا هذه ضعب نأ ءاج ام باب : ۸1

 نأ اإ اَهْنِم :ٍةَميِظَعلا ِتايآلا َنِم هيف ام :ةرشع ةيناثلا
Rr 

 امك َعَكَوَق كلذ ىتْغَمب َرَبْخََو لا

 .َنْيَرْنَكلا يِطعَأ 2 ُهُراَبَحِإَو ٍلاَمْشلاَو ِبوُنَجْلا فالج ؛َرَبْخ

 . هللا َِنُم ُهّنأب ه راَبْحِإو . نيالا يف يمل هتوعَد ةباجإب اشا

 E e بيلا وي ئاخ

 ءا هيب هاو .ةّمألا هذه ىف ةييتتملا 051 ُهُراَبْحِإَو .َنيْلِضُملا

 دل ٌلُك نأ َعَم ا ایک َعَقَو اده لَو .ٍةَروُصْنَملا ةّمِئاطلا

 .ٍلوُمُعلا يِف ُنوُكَي ام ُدَعْبَأ اهم

 اذه يف ام :يأ :ةميظعلا تايآلا نم هيف ام :ةرشع ةيناثلا ©

 e و «ةيآ عمج N «ةميظعلا تايآلا ص ثيدحلا

 هل ىوز - ىلاعتو هناحبس هللا e هرابخإ 505 اذه ىفااممف

 !بونجلا فالخب ربخأ امك عقوف ؛كلذ ىنعمب ربخأو «براغملاو قراشملا
 نم زثكأ برغلاو قرشلا وحن تدتما ي يبنلا ةلاسر نإف «لامشلاو

 هللا ِعّلْطَأ يذلا بيغلا ملع نم اذهو: ءلامشلاو بونجلا وحن اهدادتما

 ىرسك ازنك امهو «نيزنكلا يطغأ ةي هنأ هرابخإ :اهنمو .هيلع لب هلوسر
 ا 27 ` .رصيقو

 .ةنسب اهكلهي الأ امهو «نيتنثالا يف هتمأل هتوعد :ةباجإب هرابخإ :اهنمو

 یتح مهتضيب حيبتسيف مهسفنأ ىوس نم اًودع مهيلع طلسي الأو «ةماعب

 ساب لعجي .الأ يهو «ةثلاثلا عنمو «خلإ .+ اب كلوي مهد ةركب



 AV ناثوألا دبعي ةمألا هذه ضعب نأ ءاج ام باب

 0 لل

 دعس نب رماع ثيدح هب حّرَص امك نوكي فوس اذه نإف ؛اهنيب ةمألا هذه
 ينب دجسمب رم اذإ ىتح «ةيلاعلا نم موي تاذ لبقأ لب يبنلا نإ» : هيبأ نع

 .ٌاليوط ًءاعد اعدو «هعم انيلصو نيتعكر هيف عكرف ‹لخد ؛ةيواعم

 :ةدحاو ينعنمو نيتنثا يناطعأف امل يبر تلأسا :لاقف ؛انيلإ فرصناو

 يتمأ كلهي الأ هتلأسو ءاهيناطعأف ؛ةنسلاب يتمأ كلهي الأ يب هر تلأس
 : يأ ؛“«اهينعنمف ؛مهنيب مهسأب لعجي الأ هتلأسو ءاهيناطعأف ؛قرغلاب

 . اهايإ ينعنم

 يف فيسلا عوقوب هرابخإ :ثيدحلا اذه اهنمضت يتلا تايآلا نمو
 رمألا ناك دقو .ةعاسلا موقت ىتح عفري ال هنإف ؛عقو اذإ هنأو ءهتمأ

 يقب ضعب ىلع مهضعب نم نيملسملا ىلع ىلع قوبسلا تّلس ذئم هاف ؟كلذك

 مهضعب يْبَسو اًضعب مهضعب كالهإب هرابخإ :اهنمو .اذه انموي ىلإ اذه
 «نيلضملا ةمئألا نم هتمأ ىلع هفوخ :اهنمو .عقاو اًضيأ اذه ءاًضعب

 ءهتطلسل امإو «هملعل امإ ؛هب ىدتقي نم وه :مامإلاو «مامإ عمج : ةمئألاو
 «نوثالث مهنأو «ةمألا هذه يف نيئبنتملا روهظب هرابخإ :اهنمو .هتدابعل امإو
 ؛كلذب َنيِئّبَتُملا راصحنا ينعي ال نيثالثلاب رصحلا اذه» : "رجح نبا لاق
 .«كلذ نم رثكأ مهنأل

 نوصقني ال مهنأ يأ ؛ىندألا دحلا نايبل نيثالثلا ركذ نوكيف :تلق
 هللاو  اذهو « عقاولا رمألل ظفللا رهاظ نع انلدع امنإو «ددعلا كلذ نع

 هنأ عم بابلا لئاسم يف ددعلا هللا همحر فلؤملا كرت يف رسلا وه - ملعأ

 A۹۰) ءاًضعب مهضعب ةمألا هذه كاله باب «ةعاسلا طارشأو نتفلا) يف ملسم :هجرخأ (1)
 . هنع هللا يضر دعس نع

 .(5//5010) «يرابلا حتف» قفز



 ناثوألا دبعُي ةمألا هذه ضعب نأ ءاج ام تاب 1

 . .نيلهمل لا قي هلأ كلغ فرا د - :ةرشع ةثلاثلا

 .ٍناَنوألا دبع ىتنم ىلع يبل : :ةرشع ةعبارلا

 غقو هلك اذهو «ةرؤصنملا ةفئاطلا ءاقبب هرابخإ :اهنمو ٠ د

 يف نوكي'ام دعبأ اهنم ةدحاو لك نأ عم» :هللا بسر خيشلا لاق

 ها ا .«لوقعلا

 هجوو :نيلضملا ةمئألا نم هتمأ ىلع فوخلا رصح :ةرشع ةثلاثلا ©
 ىشخي نيذلا مهف ؛دابعو ءاملعو ءارمأ :ماسقأ ةثالث ةمئألا نأ رصحلا اذهل ٠

 7 ءاملعلاو «ذيفنتلاو ةطلسلا مهل ءارمألاف ؛نوعوبتم مهنأل مهلالضإ نم

 هالؤهف ؛مهلاوحأب مهعادخو سانلا ريرغت مهل داّيّعلاو :داشرإلاو هيجوتلا

 نيلضم اوناك اذإ مهنأل ؛مهنم ةمألا ىلع فاخيف مهب ىدتقيو نوعاطي
 ٠ سائلا نم ريثك مهب ىدتها نيداه اوناك اذإو «سانلا نم ريثك مهب لض

 ةدابع نأ ينعي :ناثوألا ةدابع ىنعم ىلع هيبنتلا ٠ :ةرشع ةعبارلا © ۰

 يذلا نيلضُْملا عابّتا لمشت لب ءاهل دوجسلاو عوكرلاب صتخت ال ناثوألا

 .سانلا همرحيف هللا. هلحأ ام نومّرَحّيو «سانلا هّلحّبف هللا مرح ام نوُلحُي



 ۸۹ رحسلا يف ءاج ام باب

sesaneenasasarecenovnteteesananoranevetaaccaceneceenscoctoennenenesennncQctsnacaceceonene 

 ؛ ليللا رخآل رحّسلا يمس هنمو «هببس فطلو يفخ ام :ًةغل رحسلا

 لكؤي امل ؛روحّسلا يمس كلذكو «ةيفخ نوكت هيف عقت يتلا لاعفألا نأل
 .اًرحس ىمسي هببس يفخ ءيش لكف ؛اًيفخ نوكي هلال ؛ليللا رخآ يف

 :نيمسق ىلإ مسقني هنإف ؛عرشلا يف امأو

 ىلإ رحاسلا اهب لصوتي مسالطو تاءارق :يأ ؛ىقُرو دمع :لوألا

 : ىلاعت هللا لاق دق نكل «روحسملا ررض هب ديري اميف نيطايشلا مادختسا

 ٠١١[. :ةرقبلا] وأ ٍنْذِإب الإ حل ني وب َنيَرآَصِب مه امو
 ؛هليمو هتدارإو هلقعو روحسملا ندب ىلع رثؤت ريقاقعو ةيودأ : يناثلا

 نولعجيف فطعلاو فرصلاب مهدنع ىمسي ام وهو «ليميو فرصني هدجتف
 هدوقت ةميهبلاك نوكي ىتح «ىرخأ ةأرما وأ هتجوز ىلع فطعني ناسنإلا

 هفاعضإب روحسملا ندب يف رثؤيف كلذ نم سكعلاب فرصلاو :ءاشت امك
 يه ام فالخ ىلع ءايشألا ليختي ناب هروصت يفو «كلهي ىتح ائيشف ايش
 .هللاب ذايعلاو نونجلا ىلإ لصي امبرف ؛هلقع يفو هيلع

 :نامسق رحسلاف

 مهدبعي ؛نيطايشلا ةطساوب نوكي يذلا لوألا وهو «كرش أ

 .روحسملا ىلع مهطلسيل مهيلإ برقتيو

 ةيودألا ةطساوب نوكي يذلا يناثلا وهو ءقسفو ناودع - ب

 .اهوحنو ريقاقعلاو



 رحسلا يف ف ءاج ام باب : 5

 20 ااا ااا ااا ااا اا ااا اال ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا لل

 له: : : يهو «ةمهم ةلاسم ىلإ هن صوف هانركذ يذلا ميسقتلا اذهبو

 اركي وا رجالا رك

 نم مهنمو رفكي هنا: ES :ملعلا لهأ اذه يف فلتخا

 .رفكي ال هنإ :لاق

 نمف لالا هذه مكح هب نيبتن هانركذ يذلا قبابلا ميسقتلا نكلو

 ش كرشلاب الإ 0 0 ةطساوب هرحس ناك
 ةَ امو ویس كلم لع ئیللا وانك ام ياو : ىلاعت هلوقل ؛ابلاغ ر ر

 ريك 1 ی را امو َرعِيلا سالا اگ یبا کر يمِيلس
 الف ةف 8 ةف ع امت ت إ الوم ّقح حا م ِناَمَلَمُي 5 ومو توره ياب

 ل د لاک ن و TT هلوق ىلإ 4. . . ك
 2 ا

 َدَرْخآْلا يف م ام ُهنيَرْسأ نمل اوُمِلََع دلو ْمُهْعَمْنَي الو مهري ام نوع

 ءاهوختو راتلو بودل هرحس ناک نمو ]1:۲ :ةرقبلا] يلع تي

 .اًيدتعم اًيصاع ربتعي نكلو ءرفكي الف

 بوعي ا لإ در لكك ليف اک رس ناك نإف «رحاسلا لتق امأو

 ليف ؛رفكلا نود هرحس ناك نإو «حيحصلا وهو ؛هتبوت لوبقب لوقلا ىلع :
 يف عجري اذه ىلعو ؛ضرألا يف هداسفو هاذأ عفدل لتق :يأ ؛لئاضلا لشق

 لكب لتقي هنأ فلؤملا اهركذ يتلا صوصنلا رهاظو «مامإلا داهتجا ىلإ هلتق
 ىلإ نايعألا بلقب رثؤي ال هنكل ؛كش الب رثؤي رحسلا نأ مهملاف ؛لاح

 ليي امنإ د لجو. زع - هللا الإ كلذ ىلع ردقي ال هنأل ؛ىرخأ نايعأ

 ةبشأ امو ىشم وأ كرحت ءيشلا اذهو بلقنا ءيشلا اذه نأ روحسملا ىلإ
 ap دابق لور وعل ىرج اهي كلا

 . ىعست اهنأ مهرحس نم هيلإ ليخي ناك ثيح



 4۹۱ رحسلا يف ف ءاج ام باب

48 

 ىف هَل ام هيرش ِنْمَل أوُمِلََع ْدَقلَو# اا الا لوف
 4 ا

 . ني رج

 . "74ج ٍتوُمدَطلاَو ِتَبِجْلَِ نوم لوو

 ؟ديحوتلا باتك ىف رحسلا باب لاخدإ هجو ام :لئاق لاق اذإ

 وتأتي ال ام رحسلا ماسقأ نم نأل :ديحوتلا باتكل بابلا ةبسانم :لوقن
 نأ مولعمو «ةحلصمل الإ اًبلاغ ناسنإلا مدخت ال نيطايشلاف ؛كرشلاب الإ ابلاغ

 . يصاعملاو كرشلا يف مهلخديف مدآ ينب يوغي نأ ناطيشلا ةحلصم

 كيف مي %*

 :نيتيآ بابلا يف فلؤملا ركذ دقو

 دوعي لعافلا ريمض : «اوملََع دلو :ىلاعت هلوق ىلوألا ةيآلا ©

 ىنعمو .دقو ماللاو ردقملا مّسَقلاب ةدّكَوُم ةلمجلاو ءرحسلا يملعتم ىلع

 .هملعت : يأ ؛4ُهبرْسأ#

 لكو و نمحاةلااب : يأ : 4ْقَلَع ت َةَرِخآْلا ىف ل امال :هلوق
 امإ نكل «لطاب طباح هلمع نأ هاضتقمف ؛قالخ نم ةرخآلا ىف هل سيل نم

 بيصنلا لامك يفتني وأ ءاًرفك لمعلا نوكيف اًيلك ءافتنا بيضنلا يفتي نأ

 كف دن #*

 ؛؟ 4 ِتّبحْلاِب ا» .دوهيلا : يأ :«َتوُنِمْؤُي» :ىلاعت هلوق ةيناثلا ةيآلا ©
 سانلا رثكأ n .باطخلا نب رمع اهرسف امك رحسلا :يأ

 )١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس ٠١١

 ) )۲ةيآلا :ءاسنلا ةروس 01.



 'رحشلا يف !ءاج ام باب ْ 4۲

 “«ناطْبَشلا :ٌتوُعاَطلاو ءُرْحَسلا :ُتْبِجلا» :ٌرَمُه لا

 اإ مهملع مالسلا هيلع ناميلس نأ نوعّدَيو هل ةسراممو رحسلل اًملعت

 . ا يبنلا اورحسف ءاودتعا دقو.

 دع لاپ زرا وخ : هيف ليق ام عمجأ : 4 تملا :هلوق

 .هاضرو هملعب :يأ ؛«دوبعم نم» ىنعمو .عاطم وأ ء عوبتم وأ :«دوبعم نم
 ىلع قيلغتلا "”باتكلا لوأ يف قبس دقو «هللا همحر ميقلا نبا لاق اذكه

 .4تومدطا | اوبَتجَأو# :هلوق دنع لوقلا اذه

 زيف سودا ريمأ اهرسف ثيح «4ِتِبِحَلَيا# :هلوق :دهاشلا
 باب | ف هنإف . ؛ ناطيشلاب توغاطلا ه هریسفت امأو .رحسلا اهنأب هنع هللا يضر

 : .لاثملاب ريسفتلا

Eلسم «هيلع ىذتحي لاثمب اًنايحأ ةيآلا نورسفي هللا  

 ُمْلاَظ رهن ا ا ا بيَ بنتكلا اتوا مو :ىسلاعت هلوق

 .[۳۲ :رطاف] 4ِهَّنأ ِنْذِإِب ٍتريَحْلاِب قياس 1 دِصتقُم منيو يشل

 جورخ دعب الإ يلصي ال يذلا :هسفنل ملاظلا :نيرسفملا ضعب لاق
 |: تاريخلاب قباسلاو «تقولا رخآ يف يلصي يذلا :دصتقملاو «تقولا

 هيلع لدت ام سيلو «ةلثمألا نم لاثم اذهو .:تقولا لوأ يف يلصي يذلا
 ال يذلا ةسفنل ملاظلا نآب مهضعي اهرشفاذهلو «لومشلا هجو ىلع ةيآلا

 «(رفس ىلغ وأ ىضرم متنك نإ» باب «ريسفتلا باتك) يف مزجلا ةغيصب يراخبلا هقلع )١(

 AT/o). 7/0 «هریسفتا يف ريرج نبا هلصوو

 بنس ؛(هريسفتا يف ديمح نب دبع هلصو» ۲١۲(: /۸) «حتفلا» يف رجح نبا لاقو

 نع «قاحسإ يبأ قيرط نم مهلك ؛ناميإلا باتك» يف ةتسر نب نمحرلا ديعو «[هدنسم)»

 . يوق هدانسإو , «هلثم ارمع نع ؛دئاف نب ناسح

 2001/0 هر نيل ريف يف اك هیوا ساقا وأد مح ىبأ نبا اًضيأ هلصوو

 i .(۲۸ص) قبس (۲)
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 يف ءُناطْيّسلا ُمِهْيَلَع لري ناك ناَهُك ُتيِغاَوطلا» :ٌرِباَج َلاَقَو
 لاو يح لک

 تاريخلاب قباسلاو «قدصتي الو ةاكزلا جرخي نم دصتقملاو «ةاكزلا جرخي

 . قدصتيو ةاكزلا جرخي نم
 نأل ؛لاثملاب ريسفت ناطيشلاب توغاطلل هنع هللا يضر رمع ريسفتف

 لاق امك ؛تيغاوطلا نم ربتعت مانصألاف ؛ناطيشلا نم معأ توغاطلا

 نولضي نيذلا ءارمألاو ءاملعلاو ء[١٦ :ةدئاملا] ا دبعو# :ىلاعت

 . قح هب مهل سيل ام اولغفو اودازو اوغط مهنأل ؛ تيغاوط نوربتعُي سانلا

 ا مد د

 يح لك يف «ناطيشلا مهيلع لزني ناك ناهك تيغاوطلا» :هلوق
 ةلمج نم لعج هنإ ثيح «لاثملاب ريسفتلا باب نم اًضيأ اذه :«دحاو

 .ريمضلا يف امع ربخي يذلا وه :ليق ؛نهاكلاو .ناهكلا تيغاوطلا

 . لبقتسملا يف تابّيَعُملا نع ربخي يذلا : ليقو

 نم عمسلا نم اوقرتسا امب نيطايشلا مهيلع لزنت ناهكلا ءالؤه ناكو

 «نيطايشلا مدختسي نهاك مهل برعلا ءايحأ نم يح لك ناكو ءءامسلا

 يف مهيلإ نومكاحتي اوناكو .هيلإ ءامسلا ربخب يتأتف «عمسلا هل قرتستف

 . ةيلهاجلا

 هنع هللا يضر رباج ريسفتف ؛ءالؤه يف نيروصحم اوسيل تيغاوطلاو

 .هنع هللا يضر رمع ريسفتك لاثملاب ريسفت

 انف اذن 03

 .قباسلا عضوملا يف مزجلا ةغيصب يراخبلا هقلع )١(

 «هبنم نب بهو قيرط نم متاح يبأ نبا هلصوو» :(107 /۸) «حتفلا» يف رجح نبا لاقو
 .(17/5) ةهريسفت» يف ريرج نبا اًضيأ هلصوو
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 : لاق هلي هللا َلوُسَر َّنَأ ؛ُهْنَع هللا َيِضَر َةْرْيَرُه يِبَأ ْنَعَو
 E اا . ِتاَقِبوُملا عدلا اوبنتجا»

 ؛قلخلل قلخلا حصنأ اي يبنلا :«تاقبوملا لا اوبنتجا» :هلوق

 :لاق اذهلو «هنم مهرذحي مهايندو مهنيد يف سانلا رضي ءيش لكف

 يف نوكتإ نأ هانعم بانتجالا نأل ؛اوكرتا : هلوق نم غلبأ يهو «(اوبنتجا»
 .اهنع دعبلا مزلتسي اذهو «رخآ بناج يف يهو بناج

 دق ناسنإلا نأل ؛كرتلا درجم نم دشأ لب ءاوكرتا !: يأ ؛ «اوبنتجا» و

 .كعبلا عسا ةكرتا .: : ينعي ؛هبنتجا :ليق اذإف «هنم بيرق وهو ءيشلا كرتي

 كانه نإف ؛رصحلا يضتقي ال اذه :«تاقبوملا سلا :هلوقو

 ا عاونألا ضعب اًنايحأ رصحي هب يبنلا نكلو «ىرخأ تاقبوم
 .اهريغ دوجو مدع كلذب ينعي الو

 لإ لظ ال وي هلظ يف هلل مهلظي نينلا ةعبسل# :ثيدح كلذ نمو

 : هلثمو ءمهريغ كانهف ؛"«هلظ
 انلق نإو .«ةريثك اذه ةلثمأو .(ةمايقلا موي هللا مهملكي ال ةثالث)

 "ال موي هلظ يف هللا مهلظي ةعبس» : لاق هنأ لكك يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح )00(
 قلع هبلق لجرو «- لجو زع - هللا ةدابع يف أشن باشو «ٍلداع مامإ :هلظ الإ لظ
 بصنم تاذ ةأرما هتعد لجرو «هيلع اقرفتو هيلع اعمتجا هللا يف اًباحت نالجرو «دجاسملاب
 ام ا اا ؛اهافخأف ةقدصب قدصت لجرو «هللا فاخأ ينإ :لاقف ءلامجو
 . ؟هائيع تضافف اًيلاخ هللا ركذ لجرو «هنیمی قفنت

 E ءةالصلا رظتني دجسملا يف سلج نم باب ءناذألا) يف يراخبلا :هجرخأ
 : .(الاو/؟ ءةقدصلا ءافخإ لضف باب ءةاكزلا) يف ملسمو

 ا | رظني الو «ةمايقلا موي هللا مهملكي ال ةثالئ: :لاق كي 'يبنلا نأ :رذ يبأ ثيدح )¥(

 اوباخ ::رذ وبأ لاق .تارم ثالث ةه هللا لوسر اهأرقف :لاق . ملأ باذع مهلو «مهيكزي
Eفلحلاب هتعلس قفنملاو «نانملاو «لبسملا : لاق ؟هللا  

 1 : ..«بذاكلا

 )۰ 5 «رازإلا لابسإ ميرحت ظلغ باب ءدال يف ملس : هجرخأ
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 ل وه اهو الإ َلَوُسَر اه: اوُلاَق

 ؛ةفرعملا «لأ» ب عقو هنوكل رصحلا ىلع بابلا يف ةريره يبأ ثيدح ةلالدب
 .رئابكلا مظعأ هذه نأل اهرصح هنإف

 هللا يضر ةباحصلا ناك ::؟نه امو !هللا لوسر اي :اولاق» :هلوق

 اًمهبم ءيشلا مهيلإ ىقلأ اذإ ةي يبنلاو «ملعلا ىلع سانلا صرحأ مهنع

 اولاق تاقبوملا عبسلا نم يك يبنلا مهرذح املف «هنييبتو هريسفت اوبلط

 ةباحصلا نأ ةدعاقلا هذه ىلعو «مهربخأف «نهوبنتجي نأ لجأل كلذ

 يف ةمكحلا تناك ام نكل «ملعلا ىلع سانلا صرحأ مهنع هللا يضر

 نيعستو ةعست هلل نإ» يب هلوقك ؛مهربخي ال يي يبنلا نإف ؛هئافخإ

 يف ةي يبنلا نع اهنييبت ذري ملو «"هةنجلا لخد اهاصحأ نم ءاّمسا

 . حيحص ثيدح

 ةعستلا ءامسألا درس ثيدح ححصي نأ سانلا ضعب لواح .دقو

 يف ةفرعملا لهأ قافتا مالسإلا خيش لقن لب «بصي ملو ."”ديعستلاو

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع )۲٦۷۷( ملسمو «(7715) يراخبلا :هجرخأ )1١(
 نباو «- «بيرغ» :لاقو 9/*17(  هللا ءامسأ باب «تاوعدلا) يف يذمرتلا :هجرخأ (؟)

 ءامسألا» يفو ء(١٠/۲۷) ؟ننسلا» يف يقهيبلاو )١55/١1(« مكاحلاو :(7784) نابح

 r) ۲ /ه) ؟ةنسلا حرش» يف يوغبلاو «(٥ص) «تافصلاو

 يأ - ريسفتلا نوكي نأ لمتحيو» :(8ص) «تافصلاو ءامسألا» يف يقهيبلا لاق
 كرت لامتحالا اذهلو «ملسم نب ديلولا ثيدحلا يف كلذكو «ةاورلا ضعب نم عقو  ءامسألا
 .«حيحصلا يف ديلولا ثيدح جارخإ ملسمو يراخبلا
 هعمج امم ةدايزلا هذه :نولوقي ثيدحلا لهأ ظافحو» :(787/77) مالسإلا خيش لاقو

 .«هجام نبا هاور اذه نم فعضأ ثيدح اهيفو «ثيدحلا لهأ نم هخويش نع ملسم نب ديلولا
 نيعستلاو ةعستلا ءاصحإ يف ثيداحأ تءاج دقو» ۴١(: /۸) «ىلحملا» يف مزح نبا لاقو

 نع حص اممو «نآرقلا صن نم ذخؤت امنإف ؛ًالصأ ءيش اهنم حصي ال ةبرطضم اًمسا
 . ال ىبنلا

 .0119/11) ؟يرابلا حتف» و «(۲۹۹ /۲) «ریثک نبا ريسفت» : رظناو
 < باب ءءاعدلا) يف «تافصلاو ءامسألا» يف ناصقنو ةدايزب هجام نبا :اًضيأ هجرخأو
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 ةمحر.قدصو يب يبنلا نع حصي ال اهدرسو اهدع نأ ىلع ثيدحلا
 ,: لاق ؛ ثيدحلا اذه حيحصت لواح نمف .اهيف ريبكلا فالتخالا ليلدب

 وترمي نأ ةباحصلل .نكمي الف ؛«ةنجلا لخد اهاضحأ نما « ميظع باوثلا

 ..86 يبلا لبق نم تّيُع دق اهنأ ىلع اذهل لدف اهنيبعت نع اولأسي الف
 3 ؛هللَك يبنلا اهنيع ولو «مزالب سيل هنأب كلذ نغ باجي نكل

Csا و لا ا رو  TE 

 50 حلتو «هيلإ ةجاحلا وعدت امم اذه نأل ؛امهريغو «نيحيحصلا» يف

 !؟ةفلتخم روص ىلعو ةيهاو قرط نعالإ ناي ف الو

 يف اهورختيو سانلا اهبلطي نأ يهو «ةغلاب ةمكحل اهنيبي مل ال يبنلاف

 , صيرحلا ريغ نم صيرحلا ملعي ىتح ؛ِهِْكك هللا لوسر ةنسو هللا باتك
 يف اوفلتخا ءاملعلاو «ةعمجلا موي ةباجإلا ةعاس ةي .يبنلا نيبي مل امك

 جرش نا نيب. ام يه:ةيف لاق ثيح ملح يف يذلا ىسوم يبأ ثيدح

 «هفعض مهضعبو هححص مهضعب نإف ؛""ةالصلا ىضقت ي ةت نأ ىلإ مامإلا

 .(۱۲۹۹/۲ لجو زع ۔ هللا ءامسأ =

 كلملا دبع فعضل e ؛دئاوزلا» يف يريصوبلا لاقو

 . ؟يناعنصلا

 .(۷ص) «تافصلاو ءامسألا» يف يقهيبلاو «(۱۷/۱) مكاحلا :اًضيأ هجرخأو

 يف رجح نبأ اذكو «نامجرتلا نب نيصحلا نب زيزعلا دبعب يقهيبلا اذكو «يبهذلا هفعضو

 .(1957 /5) «ريبحلا صيخلتلا»

 ع يالا دبع لا :لاق ؛هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ ن نب ةدرب يبأ ثيدح )1(

 : لاق ؟ةعمجلا ةعاس نأش يف يب هللا ”لوسر نع ثدحي كابأ تعمسأ :امهنع هللا يضر

 E نيب ام يه» :لوقي وي هللا لوسر تعمس : وس :تلق

 .«ةالصلا ىضقت نأ

 000 :ةعمجلا موي يف يتلا ةعاسلا يف باب «ةعمجلا) يف ملسم : هجرخأ

 .(۱۹۹/۱۱ 4570 ٤۱۷ /۲) ؟يرابلا حتف» :رظناو
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 ديؤت لاحلاو «ةيهاو هيف فيعضتلا ةلع نأل ؛حيحص يدنع وه نكل
 ؛ةضورفم ةالص ىلع دلبلا يف عامتجا ربكأ نوعمتجم سانلا نأل ؛هتحص

 ردقلا ةليل كلذكو «ءاعدلا ةباجإب اًيرح لاحلا هذه يف تقولا اذه نوكيف

 .نوكي ام مهأ نم اهنأ عم هلك يبنلا اهنيبي مل

 مني انلعجو# :ىلاعت لاق «تاكلهملا :يأ :«تاقبوملا» :هلوقو

 .كاله ناكم :يأ ؛[5؟ :فهكلا] كاًقيْوَم

 نيبتت هبو ءاهنييبت نع اولأس :«؟نه امو !هللا لوسر اي :اولاق» :هلوقو
 اذإ هنأل ؛لمجملا اذه نايبل بطاخُملا علطتي نأ يهو «لامجإلا نم ةدئافلا
 . نيب مث لمجأ اذإ امك لوبقلاو يقلتلا هل نكي مل ؛ةلهو لوأ نم اًئيبم ءاج

 ربخ :«نه» و ءأدتبم ماهفتسا مسا :«4ام) :«نه امو» :هلوقو

 هل ماهفتسالا نأل ؛اًبوجو مدقم ربخ :«ام» .سكعلاب :ليقو .أدتبملا

 «ةركن «ام» و «ةفرعم ريمض «نه» نأل .رخؤم أدتبم :«نه» و «ةرادصلا

 .سكع الو ةفرعملا نع ةركنلاب رّبْحُي هنأ ةعبتملا ةدعاقلاو

 مظعأ نإف ؛تاقبوملا مظعأ هنأل همدق :؛هللاب كرشلا :لاق» :هلوق

 هتيبوبرب كرشلا لوانتي هللاب كرشلاو .كقلخ وهو ادن هلل لعجت نأ بونذلا

 .هتافص وأ هئامسأ وأ هتيهولأ وأ

 اًدحأ نأ وأ ءكرشم وهف ؛ائيعم وأ اًقلاخ هللا عم نأ دقتعا نمف

 وهف ؛هدبع نإف هدبعي مل نإو كرشم وهف ؛دبعي نأ قحتسي هللا ىوس
 ىلع ىوتسا هللا نأ وأ ءكرشم وهف ؛هئامسأ يف ًاليثم هلل نأ وأ «مظعأ

 لزني هللا نأ وأ ءكرشم وهف ؛هتكلمم شرع ىلع كلملا ءاوتساك شرعلا

 . كرشم وهف ؛ىلعأ نم هتيب لفسأ ىلإ ناسنإلا لوزنك ايندلا ءامسلا ىلإ



 ,رحشلا يفءاج ام باب 4۸ ٠

 | 5 506 «قحلاب الإ هللا َمّرَح يملا سفنلا ُلكَو تلا

 ت

 نل كلذ كرد ام رن وب كَ نأ ُرْْمَي ال هلآ وإ :ىلاعت لاق
 اوي "أ ج ا كرش نم مَنِ :ىلاعت لاقو 144 : ءاسنلا] 23

 1 ۷٣[. :ةدئاملا] «راحصتأ نم تيل اَمَد ا امو ةا

 نيح هلولقب مْزُجلاو ةيانجلا نم نوكي ام مظعأ كرشلا نأ ب نيبو

 كقلخ يذلاف .'«كقلخ وهو ادن هلل لعجت نأ» :مظعأ بنذلا يأ : لئس

 :نم'اًدحأ.نأ ولف ؟اًدن هل لعجت فيك كقزرو كدعأو كدمأو كدجوأو

Se eS 
 5 .اًدوحجو اًرفك هيلإ ةبسنلاب

 ال 00 يبنلا مالك رهاظو «تاقبوملا نم :يأ ':«رحسلاو» :هلوق
 .ريقاقعلاو ةيودألا ةطساوب وأ نيطايشلا ةطساوب كلذ نوكي نأ نيب قرف
 رهف اا ؛نيطايشلا ةطساوب ناك نإ هنأل

 000 . هللاب كرشلا ىف لخاد

 ام ارا نأل ع مجالا رق ؛اكلُذ نود ناك نإو

 .«هايندو هتيد رمأ روحسملا ىلع دسفي وهف ؛ مدآ ينب ىلع ةيانجلا يف نوكي

 ىلع :اذكه تقلخ ةميهبلا نأل ؛كلذ نم أوسأ لب: «مئاهبلاك حبصيف هُقلْفُيو

 'قيضلا نم هقحل هترطفو هتعيبط نع فرص اذإ هنإف ؛ىمدآلا امأ ءاهتعيبط

 زع ا هللاب كرشلا يلي رحسلا ناك اذهلو «دابعلا بر الإ هملعي ال ام قلقلاو

 0 ش ۰ .- لجو

 قاهزإ :لتقلا :«قحلاب الإ هللا مرح يتلا سفنلا لتقو» :هلوق
 :مظمأ بننا يآ : ل يبنلا تلأس : لاق ؛هنع هللا يضر هوعسم نب هلا دبع ثيدح 222(

 . ثيدحلا . . .كقلخ وهو ادن هللا لعجت نأ» : لاق ؟هللا دنع

 4° r ؛«ادادنأ ل اولغجت الف) :ىلاعت هلوق باب «ريسفتلا) يف يراخبلا : هجرخأ

 1 4/١ «بونذلا حبقأ كرشلا نوك باب «ناميإلا) يف ملسمو
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 .اههبشأ امو رامحلاو ريعبلا سفن سيلو يمدآلا سفن

 مرح :هريدقت فوذحم مرح لوعفم : هبا مرح يتلا» :هلوقو

 وتل لوم زملا ىلع تنال ف اهلك

 ركذ اذإ قحلاو ءمكح اذه نأل ؛لدعلاب :يأ :«قحلاب الإ» :هلوقو

 هب دارملاف ؛رابخألا ءازإب ركذ نإو ء«لدعلا هب دارملاف ؛ماكحألا ءازإب

 رمي هلأ ل: ىلاعت لاق «هلوسرو هب هللا رمأ ام وه :لدعلاو «قدصلا
 4١[. :لحنلا] «ٍلْدَعْلَأِ

 ‹يمذلاو «نمؤملا سفن :يه ء«سفنأ ةعبرأ ةمرحملا سفنلاو
 داال لدؤملاف.. نايألا بلاط ملا ركب نيالا «دقاعتلاو
 - ةثالثلا نيب قرفلاو . هنيمأتل نمأتسملاو «هدهعل دهاعملاو «هتمذل ىمذلاو

 :يأ ؛ةمذ هنيبو اننيب يذلا وه يمذلا نأ :- نمأتسملاو «دهاعملاو ا

 ميقيف ؛دهاعملا امأو .ةيزجلا لذب عم اًموصعم اندالب يف ميقي نأ ىلع دهع

 .هبراحن الو انبراحي ال نأ دهع هنيبو اننیب نکل «هدالب يف

 هانم اننكل ءدهع الو ةمذ هنيبو انئيب سيل يذلا وهف ؛نمأتسملا امأو
 مَهْفَيِل وأ ءاهوحنو ةراجتلل نامأب انيلإ لخد يبرح لجرك ؛ددحم تقو يف

 مك َمَمْي ىح هرج َكَراَجَتْسا َنِكرْدُمْلا ني حا نو: ىلاعت لاق «مالسإلا

 زوجي دهعلا نأ وهو ءرخآ قرف كانهو ؛[7 :ةبوتلا] ممم ُهَِلْيأ مث هش
 سوجملاو ىراصنلاو دوهيلا نم الإ زوجت ال ةمذلاو ءرافكلا عيمج نم

 زوجت اهنأ :حيحصلاو «بهذملا نم روهشملا وه اذهو «رافكلا ةيقب نود

 .رافكلا عيمج نم



 ؛يف:ءاوس دح ىلع تسيل اهنكل «مارح اهلتق عبرألا سفنألا هذهف

 ...نمأتسملا مث «ذهاعملا مث «يمذلا مث ء مظعأ نمؤملا سفنف ؛ميرحتلا

 ؟ىلعأ وأ دهاعملا لثم نمأتسملا .لهو

 فالبخب «صاخ دهع هل نم نمأتسملا نأل ؛كلذ يف كشأ
 .اننيب سيلف ؛مهنم دقعلاو لحلا لهأ دهعلا ىلوتي نودماعملاف ؛نيِدَماَعُملا

 وصمم مهنم لكد ماع ثيدجلاف ؛ناك اّيأو ا تانيمأت دوقع مهنيبو

 :لاملاو مدلا

 رل ا : لثم ا بجرب امه: يأ :«قحلاب الإ» :هلوقو
 : . ةعامجلل قرافملا هنيدل كراتلاو ‹سفنلاب سفنلاو

 : ا هلوق هنمو «ةدايزلا :ةغللا يف ابرلا : «ابرلا لكأو» :هلوق

 ,يفو .تداز : :يلعي +[ :جحلا] ت نراها ال ع ي

 ا

 يرجي وهو «ريخأت :يأ ؛ةئيسن ابرو «ةدايز :يآ ؛لضف ابر :ابرلاو ۰

 ةضفلاو «بهذلاب بهذلا» :هلوق يف هيي لوسزلا اهنيب لاومأ ةتس يف

 ؛«علملاب حلملاو ءريعشلاب ريعشلاو ءرمتلاب رمتلاو ءربلاب ربلاو ؛ةضفلاب
 ؛هذهو ؛نيملسملا عامجإو ثيدحلا صيني ةيوبرلا لاومألا يه هذهف

 ةئيسنلا ابرو لضفلا ابر هيف ىرج هلثمب اًسنج اهنم تعب نإ ةتسلا فانصألا

 ْ ؛ ضبقلا ترخأ نکل هتيوس وأ «لضف ابر وهف ؛رخآ ىلع اًدحاو تدز ولف.

 ًالضافتم:بهذب اًبهذ تعب ول امك ناعونلا عمتجي امبرو «ةئيسن ابر وهف»

 .تماصلا نب ةدابع ثيدح نم ١1711/6( «فرصلا باب ءةاقاسملا) يف ملسم :هجرخأ (1)



 ا ااا ااا اا اا ا ا 11110

 ىلعو «ةئيسنلا ابرو لضفلا ابر دقعلا اذه يف عمتجا دقف ؛رخأتم ضبقلاو

 ىف ضباقتلاو «يواستلا :نيرمأ نم دب الف ؛هسنجب اسنج تعب اذإف ءاذه

 .دقعلا سلجم

 يف دوصقملا قفتا :يأ ؛ةلعلا تقفتاو سانجألا تفلتخا اذإو

 الضافتم ةضفب بهذف ؛ لضفلا ابر نود ةئيسنلا ابر يرجي هنإف ؛ نيضّرِعلا

 . ضبقلا رخأتل ابر ريخأتلا عم اًيواستم ةضفب بهذو ءزئاج ضبقلا عم

 ناك اذإ متئش فيك اوعيبف ؛فانصألا هذه تفلتخا اذإف» : ةي لاق

 . ديب ادي

 ضرغلا فلتخا اذإ امم اًرارتحا دوصقملاو ضرغلا ىف اقفتا :انلوقو

 .توق ربلاو «ءايشألل نمث ةضفلاو «ءايشألل نمث ًالثم بهذلاف .اهنم

 مدعو قرفتلا عم بهذلا نم رانيدب ربلا نم عاص عيب زوجي اذه ىلعو

 هب دصقي اذهو «ةّيَمّئلاو دقنلا هب دصقي اذه نأل ؛دصقلا فالتخال يواستلا

 .توقلا

 وه امف ؛ضبقلاب الإ حصي ال هنأ ىلع لدي ثيدحلا :ليق نإف

 ؟باوجلا

 بجو ربب بهذ تعب اذإ كنأ ثيدحلا ىضتقم اذه نإ ةقيقح :لوقن

 اذإ متئش فيك اوعيبف ؛فانصألا هذه تفلتخا اذإف» : لب هلوقل .؛ ضباقتلا

 . ديب ادي ناك

 نأ ىلع رخآ هجو نم ةنسلا تلد دق :لوقن نأ اذه نع باوجلاو

 .تماصلا نب ةدابع ثيدح نم قبس )0

 . تماصلا نب ةدابع ثيدح نم قيس (۲)



 ا ةع ناك ذإ امك رتل سبل نفقا
 :لاقف «نيتنسلاو ةنسلا رامثلا يف نوفلسُي مهو ةنيدملا هيَ يبنلا
 رس ىلإ «مولعم نزوو «مولعم ليك ا اا ؛ءيش يف فلس
 .«مولعم

 ا یا ناك اذإ متئش فيك اوعیبف»: ثيدحف ءاذه ىئلعو
 امنإو E ES ر الف ؛هموهفمل

 امو وا «ةضفب بهذك ؛ضرغلا يف اقفتا اذإ اميف ضبقلا طرتشي

 ا . ضبقلا طرتشي دق رنز ريدي تش وأ بغا

 :اولاق ا ؛ةتسلا فانصألا هذه ادع اميف ءاملعلا فلتخاو
 ا ؛سايقلا نوزي ال مهنأل ؛ةتسلا فانصألا هذه يف الإ ابرلا يرجي
 رد م و راي ام عش درك «صنلا هب ءاج ام ىلع

 . هيلع صوصنملا يف نالخدي ال امهنأل ؛ ضبقلا

 ىلإ ىخلا اوَّدَع مهنإف ؛ةعبرألا بهاذملا نم: سايقلا لهأ امأو
 لهأ:نم وهو ءاهريغ ىلإ مكحلا َدَعُي مل مهنم اًضعب نأ الإ ؛اهريغ
 هذه يف الإ ابرلا يرجي ال :لاق هنإف ؛هللا همحر ليقع نبأ لشم «سايقلا

 'اوبرطضاو اوفلتخا ءاملعلا نأل نكلو «سايق ال هنأل ال «ةتسلا فانصألا
 ل عوج اا لا رطب ءابرلا ناك اهلجأ نم يتلا ةلعلا يف

 ..هيلع صوصنملا يف رصحلا نم هيلع وه ام ىلع صنلا انيقبأو ؛للعلا
 يح هللا نأو «ةتسلا فانصألا ريغ يف يرجي ابرلا نأ حيحصلاو

 يف 0 يف و ۱۲٤/۲(« «مولعم نزو | باب ٠ ا) يف يراخبلا : :هجرخأ )١(
 ٠ .امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نم ۷/۲ ٠ ا باب «ةاقاسملا)



 ربلل ةبسنلاب اذهو ءاّرخدم اًنوق نوكي نأ وهو «معطلا عم راخدالاو ليكلا

 .ريعشلاو رمتلاو

 :انلوقف «ةِّيئَمَّئلاو سنجلا يه ةلعلا :ةضفلاو بهذلل ةبسنلابو

 ءابرلا هيف يرجيف «ضعبب هضعب عيب اذإ يلحلا لمشي نأ لجأل «سنجلا»

 ةيدقنلا قاروألاو ريناندلاو مهاردلا لثم ةينمثلاو «نمثب سيل هنأ عم

 يلحلاو طقف ةينمثلا ةلعلا :لاقي وأ «ةضفلاو بهذلا ةلزنمب اهنإف ؛ةفورعملا

 بهذلا يف لصألاو «ئراط يلحتلا نأل ؛اًئراط اًجورخ ةينمثلا نع جرا

 .ءايشألا نمث امهنأل ؛ ةينمثلا ةضفلاو

 وهف :يأ ؛توقلا هب حلصي هنإ sS ؛حلملا امأو

 اًرب تنحط ول اذهلو «هتایرورض نم هنكل «توق هنأ سيل ةلعلاف ؛هل عبات

 حلملا هيف ناك اذإف «دسفيف «ةريسي اًمايأ الإ قبي مل ؛حلم هيف نكي ملو

 .همكح هل لعج توقلا هب حلصي ناك امل :لوقيف ؛داسفلا نم هعنم

 هوجو معأ هنأل ؛لكألا لب يبنلا ركذ :«ابرلا لكأو» :هلوقو

 : ليئارسإ ينب يف ىلاعت لاق اذهلو ءملعلا لهأ لاق اذكهل «عافتنالا

 ذخألاو «مهلكأ لقي ملو ١111١[« :ءاسنلا] نع اوبن دقو ابا مهد

 شرفلا وأ لكألا يف هلمعتسا ءاوس ءهذخأ هانعم ابرلا لكأف ؛لكألا نم معآ

 . كلذ ريغ وأ نكسملا وأ ءانبلا وأ

 ءهغولب لبق هوبأ تام يذلا وه :ميتيلا :«ميتيلا لام لكأو» :هلوق

 اًعرش ال اًميتي سيلف ؛هغولب لبق همأ تتام نم امأ ؛ىثنأ مأ اًركذ ناك ءاوس

 نع درفنا :يأ ؛دارفنالا وهو «مْنُيلا نم ذوخأم ميتيلا نأل .ًةغل الو

 .هل بسكي يذلا وه هابأ نأل ؛هل بساكلا

 اذهلو ءمحري نأ ىلوأ هنألو ؟ هنع عفادي دحأ ال هنأل ؛ ميتيلا صخو



 رحسلا يف ا ه4

 e Sean . ءٍفْحّرلا َّمْوَي يلّوَتلاَو

 نست ؛محري نأ قحأ ناك اذإو «ءيفلا يف اًمح هل هللا لعج
 !؟هلكأيف هلام ىلع ملاظلا لجرلا

 لئلا ا کک ألام ا

 ۰ . كلذ يف

 .اذهلو ل ؛رئابكلا نم سيل ميتيلا ريغ لام لكأو ش

 تبل لوم نوڪ اي ذَا نإ : ىلاعت لاق « يماتيلا لاومأ لكأي نم هللا دعوت

 ٠[. : ءاسنلا] «اًريِهَس راسو 7 ْمِهِنوُلعب يف نوكأ اَمَنِ مْلظ

 ' «ضارعإلاو رابدإلا ىنعمب :يلوتلا :«فحزلا موي يلوتلاو» :هلوق
 | موي يمسو ءرافكلا عم لاتقلا يف نيفصلا محالت موي : : يأ ؛فحزلا مويو

 «نضعب ىلإ فحزي اهضعب نأ دجت تلباقت اذإ عومجلا نأل ؛فحزلا

 .٠ اًديور اًديور يشميف ءرخآلا باهي مهنم دحاو لك اًقحز يشمي يذلاك

 : نغ ضارعإلا نمضتي هنأل ؛بونذلا .رئابك نم فحزلا موي يلوتلاو
 .اذهو هللا ءادعأ ةيوقتو «نيملسملا بولق سکو « هللا ليبس يف داهجلا

 هلوق يهو «ةيآلا هتصصخ ثيدحلا اذه نكل . نيملسملا ةميزه ىلإ يدؤي

 ذك وتو لإ اهتم ذأ لاي ایکس الإ یی زيتي و نر :یلاعت
 ٦] : لافتألا] 4لا رم سض ب

 : نیلاح ینشتسا هناحبس هللاف

 ١ فرصني نمك «هل اًئيهتم :يأ ؛لاتقل اًفرحتم نوكي نأ :ىلوألا
 . رجآ ناكم ىلإ فارخنالا هنمو ءاهدعيو ةحلسألا ئيهي وأ هنأش نم حلصيل
 1 . اًئيهتم دعي امنإ رسوب الاون ؛هتهج نم ودعلا يتأي



 رحسلا ىف ق ءاج ام باب
 هءو

 ع ا ا واخ

 ١'(ِتاَنِمْؤُملا ٍِتالِفاَفلا ٍتاََّصْخُملا ُفْذَكَو

 E ةيرس ترصح اذإ امك ةئف ىلإ زيحتملا :ةيناثلا

 ءاعدل هب سأب ال اذهف ؛اهذقنيل ءالؤه نم فرصناف ءودعلا اهيلع يضقي

 شيجلا ىلع ناك نإف «ررض شيجلا ىلع نوكي الأ طرشب «هيلإ ةرورضلا

 هرسكتو شيجلا ةوق نهوت ثيحب ةيرسلا هذه ىلإ ةريبك ةفئاط تبهذو ررض

 ريغ ةيرسلا ذاقنإو «ققحتم انه ررضلا نأل ؛زوجي ال هنإف ا

 هللا نيدل لالذإ اذه يفو هللا نيد راهظإ دوصقملا نأل زوجي الف ؛ ققحتم

aهلوقل «ذئنيح رارفلا زوجيف  

 00 ملو كَ هلا َتَنَح لا :ىلاعت

 اك وأ ء[55 :لافنألا] 4ِنْيَمْلَأ نقلا اولسي فلآ مک نک نإ نو نام اوبلن ةَراَص

 ا اهتمواقم نيملسملل نكمي ال ةدع مهدنع

 كالهلا مزلتسي دومصلا نأ ملع اذإف ءاهعفدي ام خيراوصلا نم نيملسملا

 مهنأ كلذ ىضتقم نأل ؛اوقبي نأ مهل زوجي الف ؟نيملسملا ىلع ءاضقلاو

 . مهسفنأب نوررغي

 «ليلق وهو «باتكلاب ةنسلا صيصخت نيتيآلا نيتاه يفو
 يف نيكرشملاو ةَ يبنلا نيب يتلا طورشلا نم نأ باتكلاب ةنسلا صيصخت

 ماع طرشلا اذهو ,"”مهيلإ درب هلم نيك لا اح نموا ةيبدحلا

 كَ اًدإ وَما نیلا مای :ىلاعت هللا لزنأف _؛ئثنألاو ركذلا لمشي

 يۇم نهومسملَع نإ ا هلعأ 5 هدأ تما ترجم تولا

 ٠[. : ةنحتمملا © ٍرْكْلا

 ل شوجي القا تصوم

 انه هب دارملاو «يمرلا ىنعمب :فْذَّقلا ::تانصحملا فذقو» :هلوق

 )1١( «ناميإلا) يف ملسمو «(حتف _ ۳۲ / ءاياصولا) يف يراخبلا :هجرخأ ١/۹۲(.
 )۲( «ةيبيدحلا ةوزغ باب «يزاغملا) يف يراخبلا :هجرخأ 151/9(.



 'تافيفعلا .:ليقو «حيحصلا وهو «رئارحلا انه تانصحملاو ءانزلاب يمرلا
 ال .a نهو :تالفاغلاو .انزلا نع

 رال اذه نهلاب ىلع رطخي
eنإف' ؛اهتافص هذه ةأرما فذق نمف «تارفاكلا نم اًزارتحا  

 .لبقت الو « ةدلج نونامث  دحلا هيلع ماقي كلذ 2 «تاقبوملا نم
 و ناو : ىلاعت لاق ءرومأ ةثالث هيلع هللا لعجف ؛اًقساف نوكيو هتداهش
 ع وأب الو دج ندمت عودت هُم تعيب أب رل مث تتسملا

 كتبا أ ؛ 5 الق اا روشلا] لدتا زت
 ا ۱ ه :رونلا]

 E :هلوق يهو ءةيناثلا ةلعجلا ف ءاملعلا e «قافتالاب ر مر
 .دوعي ال :ليقو ءاهيلإ دوغي هنا : ليقف ؟ + كابا دش

 ؟ال مأ هتداهش لبقت له : فذاقلا بات اذإ كلذ ىلع ءانيو

 : ملعلا لهأ كلذ يف فلتخا :تاوجلا

 هللا .نأب الوت اوديأو «بات ولو ابا هتداهش لبقت ال : لاق نم مهنمف

 ديبأتلا اذه ةدئافو ء[٤ :رونلا] 4 ةَ مه البف الوإل. : هلوقب كلذ دَبأ
 : :اًقلطم مهنع عفتري ال مكحلا نأ

 «قسفلا ىلع اهذرو ةداهشلا لوبق ىنبم نأل ؛ لبقت لب : نورخآ لاقو

e SS : 

 0 نواهتلا نع 00 0 نيل لوبق مدع لا نم
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 ¥0 رحسلا ىف ءاج ام باب

 هاَوَر .«ٍفيَسلاِب ٌةَبْرَض ٍرِجاَسلا ُدَحا :اًعوُفْرَم ٍبَدْنُج ْنَعَو

 لوبق بجو قسفلا .لاز اذإ هنأ لصألاف ءالإو .لعفيلف ؛نيملسملا

 نم تانصحملا فذقك نينمؤملا نيلفاغلا نينصحملا فذق لهو «ةداهشلا

 ؟بونذلا رئابك

 فذقك لجرلا فذق نأ ملعلا لهأ روهمج هيلع يذلا :باوجلا

 ءاسنلل نوكي فذقلا نأ بلاغلا نأل ؛ةأرملا كلذب صخ امنإو ءةأرملا
 مزلتسي هنأل ؛دشأ ةأرملا فذقو «مالسإلا لبق تاريثك اياغبلا ذإ ؛رثكأ

 ؛رثكأ اًررض فذقلا نهب قحليف ءاهجوز نم اهدالوأ بسن يف كشلا
 و ر ل غا دو يلانلاب نتا كاب وم فيم
 .«رحسلا» :هلوق ثيدحلا اذه نم دهاشلاو . عقاولا نايبل

 ان ان اق

 لب «يلجبلا هللا دبع نب بدنج وه سيل :«بدنج نعو» :هلوق
 .رحاسلا لتاقب فورعملا ريخلا بدنج

 هيلع يبنلا لوق نم نوكيف ؛ِلَك يبنلا ىلإ :يأ :«اًعوفرم» :هلوق
 هنأ حيحصلاو :هلوق يذمرتلا نع فلؤملا لقن نكل «مالسلاو ةالصلا

 .بدنج لوق نم :يأ «فوقوم
 ةددحملا هتبوقع :ىنعي هدح :«فيسلاب ٌةبرض رحاسلا دح» :هلوق

 ا .اًعرش

 رفاكلاو . مثإلا نم دودحملا رهط دودحلا نأل ؛رفكي ال هنأ هرهاظو

 نم نأ :قبس ام ىلع لومحم اذهو .هرهطي ال لتقلاف ؛هتدر ىلع لتق اذإ

 ةيودألاب ناك ام وهو «مالسإلا نع ناسنإلا جرخي ال ام رحسلا ماسقأ

 .كلذ هبشأ امو فطعلاو فرصلا بجوت يتلا ريقاقعلاو



 زحسلا يف ءاج ام باب 1 ۸:

 ۲ «ٌفوّقْوَم 2 حیج كلا - :َلاَقَو « ُيِذِمْرَتلا :

 َك» :َلاَق ؛ةَدَبَع نب َةَلاَجَب ْنَع «يِراَخُبلا حيجص» يف

 اءاهلاب يؤرو «ءابلا دعب ءاتلاب يور : تسلا برف :هلوق

 نالدي ةدحولا ةغيصو ريكنتلا نأل ؛ غلبأ ىلوألا نكل ‹ حیحص امهالكو

 برضي نأ هانعم سيلو «لتقلا نع ةيانك اذه . ةيضاق ةيوق ةبرض اهنأ ىلع
 ۰ .اًحفصم هرهظ عم فيسلاب

 زيزعلا ريسيت» ينعأ حرشلا يف ركذ :«يراخبلا حيخص» يفو» :هلوق
 : هنأ. «يراخبلا» يف يذلاو ««يراخبلا» يف سيل ظفللا اذه نأ :«ديمحلا

 نوزّوَجُي مهنأل ؛ "”«سوجملا نم مرحم يذ لك نيب قرفي نأب رمأ»
 «همخرو محرلا يوذ نيب قرفي نأ رمع رمأف ؛أ للاب ذايعلاو - ماحدا

 ءزجلا يف هاور يعيطقلا نأ «ديمحلا زيزعلا ريسيت» بحاص حراشلا ركذ نك
 :يأ) لاق ءارحاسو نهاك لك اولتقا مث» هيفو ««هدئاوف» نم يناثلا.

 يراخبلا ىلإ فنصنلا وزعف اذه i لاق . .نسح هدانسإ :(حراشلا

 ا ا مارب

 ال ثيدح اذه» :لاقو ٠١١/١(« ءرحاسلا يف ءاج ام باب ءدودعإلا) يت ينمرتلا يعل 00
 «ثيدحلا يف فعضي يكملا ملسم نب ليعامسإو «هجولا اذه نم الإ ؛اًعوفرم هفرعن

 :ءاًضيأ نسحبلا نع يوريو «ةقث وه :عيكو لاق يرصبلا يودعلا ملسم نب ليعامسإو

 .«فوقوم بدنج نع حيحصلاو
 )18/0 ينطقرادلاو 1556(2 مقر) ةريبكلا» يف يناربطلا : :اًضيأ هجرخأ ثيدحلاو
 : (IT1/۸). يقهيبلاو «(يبهذلا هقفاوو نحو ) ”4ض اه مكاحلاو

 ين نباو 184(«2 )٠١/ قازرلا دبع :ًالسرم نسحلا نع ليعامسإ قيرط نم هجرخأو
 : .0797/11) (ىلحملا»

 ةققو «رئابكلا» يف يبهذلا حجرو T/1) ) «حتفلا» يف رجح نبا هفعض ثيدحلاو

 e ۰ .(۲٤ص)
 e «ةعداوملاو ةيزجلا باب E باتك) «يراخبلا حيحص» (۲)



 رحسلا يف ءاج ام باب
 ه4

 . ةَرِحاَسَو ٍرِحاَس لَك اوُلُْلا ِنَأ :ُهْنَع هللا َيِضَر ٍباَطَحلا نب ْرَمُع

 . جاوس تدان التم : لاَ

 ٍلْمَقِب ْثَرَمَأ اهنأ» ايدع هللا َيِضَر ةَصْفَح ْنَع ّحَصَو

 . تل ع ٌّحَص َكِلْذكَ . 2700ثلتقف ءاَهْنَرَحَس اهل ٍةَيِراَج
- 

 ىلع ةانب اذهو اذه لمتحي ؟هرفكل هلتق مأ دح وه له لتقلا اذهو

 ليصفتلا نم قبس ام ىلع ءانب نكلو ءرحاسلا رفك يف ““قباسلا ليصفتلا

 هب جرخي مل نمو «ةدر لق ِهّلثَقَف رفكلا ىلإ رحسلا هب جرخ نم : :لوقن

 . مامإلا هآر ثيح هذيفنت بجي لئاصلا عفد باب نم هلتقف رفكلا ىلإ رحسلا

 مل مأ مهرفكب انلق ءاوس «ةرحسلا لتقن نأ بجي هنأ :لصاحلاو

 م «هجوزو ءرملا نيب نوقّرُمُيو ءنولتقيو نوضرْمُي مهنأل ؛لقن

 مهضارغأ ىلإ نولصوتيو «ءادعألا نيب نوفلؤيف نوفطعي دقف ؛سكعلاب

 a ل ا لا

 يلو ىلع اًبجاو ناكف ؛اًداسف ضرألا يف نوعسي اوناك مهنألو ءاهب يغبيل

 نإف «مهرمأ ةعاظفو مهررض عفدل هنأ ماد ام ةباتتسا نودب مهلتق رمألا

 .دحلا هيف ذفني نأ بجو هيلع ضبق ىتم «هبحاص باتتسي ال دحلا

 )١( قازرلا دبعو ء(۲١١٠) «ننملا عئادب» يف امك ؛يعفاشلا :هجرخأ )١١/ ال4 ۱۸١(ء
 ؛دنسملا» يف دمحأو )١/ ٠ ۰ 19١(. نم ةيزجلا ذخأ باب «جارخلا) يف دواد وبأو

 .هححصو (۳۹۷/۱۱) مزح نباو «(۱۳۹/۸) يقهيبلاو 42471 /۳ «سوجملا

 نع ۸۷٠/١( ءرحسلاو ةليغلا يف ءاج ام باب «لوقعلا باتك) ءأطوملا» ىف كلام :هجرخأ (۲)

 ١ .اًغالب دعس نب نمحرلا دبع نب دمحم

 ؛حيحص دنسب (1717/4) يقهيبلاو ء(۲۷٤ص) «هیبآ لئاسم» يف مامإلا نب هللا دبع هلصوو

 e . ةصفح نع حصوا : : هلوقب هللا همحر باهولا دبع نب دمحم مامإلا هححص امك

 )۱۳١/۸(. يقهيبلاو «(۲۲۲ /۲) «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا :هجرخأ (۳)

 . هللا همحر باهولا دبع نب دمحم مامإلا هححص امك ؛ حيحص هدئسو

 )4( )ص٤۹٩(.
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 .ةَرَقبلا ةيآ ريسفت : ىلوألا

 . ِءاَسنلا ةيآ ُديِسْفَت : ةيناثلا

 رع :مهو : : لكك يبنلا باحصأ نم ةثالث نع دمحأ لاق» :هلوق

 . باحصأ نم ةثالث نع رحاسلا لتق حص : : يأ ؛©؟”ريخلا بدنجو ‹«ةصفحو

 E 4 يبلا

 زوجي الو SS از «اًداسف
 : رشتنا مهنأشو اوكرت اذإ ءالؤشل لثم نأل ؛مهلنق نع فلختي نأ مامإلل

EE١ «مهرش نم سانلا َمِلَس اولتُق اذإو «مهريغ ضرأ يفو  

 ې چ

 : لئاسم هيف

 نمل اوي ذلو :ىلاعت هلوق يهو :ةرقبلا ةيآ ريسفت :ىلوألا ©
 ٠ نمو «بيصن :يأ ۲ :ةرقبلا] ولك ثي ةر ىف هل ات يشأ
 . هلآم ناف ةرخآلا يف بيصن هل نم لك ذإ ؛رفاك هنإف ؛ةرخآلا يف هل قالخال
 ۰ . ةنجلا ىلإ

 ْ جلا 56 :ىلاعت هلوق يهو :ءاسنلا ةيآ ريسفت :ةيناثلا ©
 .(609ص) قبس )1(



 هلا رحسلا يف ءاج ام باب

 .اَمُهَِيَب ُقْرَملاَو ٍتوُعاَّطلاَو ٍتْجلا ُديِسْفَت : ةثلاثلا

 ّنِم ُنوُكَي ْدَكَو نجلا َنِم ُنوُكَي ذُف توُعاطلا َّنَأ :ةعبارلا

 .ىَهّنلاب ٍتاَصوُصْخَملا ِتاَقِبوُملا عْبّسلا ٌةَقرْعَم : ةسماخلا

 فكي اسلا نأ ةسانلا

 . ُباَنَتْسُي لَو ُلَتْقي ُهَّنَأ : ةعباسلا

 توغاطلاو رحسلاب تبجلا رمع رّسَفو 210١ :ءاسنلا] 4ِتوُدأَ
 امأو .هريغو رحسلا نم هيف ريخال ام لك :تبجلا نأب رّسُقو «ناطيشلاب
 وأ عوبتم وأ دوبعم نم هدح ناسنإلا هب زواجت ام لك :وهف ؛ترغاطلا

 ىلع ءانب اذهو :امهنيب قرفلاو توغاطلاو تبجلا ريسفت : ةثلاثلا ©

 . هنع هللا يضر رمع ريسفت

 :سنإلا نم نوكي دقو «نجلا نم نوكي دق توغاطلا نأ :ةعبارلا ©

 توغاطلا :رمع لوق كلذكو «ناهك تيغاوطلا :رباج لوق نم ذخؤت
 ناهكلاو «نجلا ناطيش هب دارملاف ؛قلطأ اذإ توغاطلا نإف .ناطيشلا

 . سنإلا نيطايش
 دقو :يهنلاب تاصوصخملا تاقبوملا عبسلا ةفرعم :ةسماخلا ©

 .اهنايب قبس

 ِناَمْلَمُي اَمَو# :ىلاعت هلوق نم ذخؤت :رفكي رحاسلا نأ :ةسداسلا ©

 ٠١١[. :ةرقبلا] ةيآلا 4 . . . كك الف ٌدكَنِف ني اَمّنِإ وقي يح ٍدَعَل نم

 رحاسلا دح» :هلوق نم ذخؤي :باتتسي الو لتقي هنأ :ةعباسلا ©



o1۲رحسلا يف ف ءاج ام باب 1  

 َتْنَكَ ؛َرَمَع ِدْهَع ىَلَع َنيِمِلْسُملا ىف اذه ُدوُجُو :ةنماثلا
 E : E ان

 لكب لتقي:لب ءهبحاص باتتسي ال 'مامإلا غلب اذإ دجلاو ««فيسلاب ةبرض
 نيبو دحلا نيب قرفلا وه اذهو «هبحاص باتتسي هنإف ؛رفكلا امأ ءلاح

 «دودحلا يف دترملا مكح لخدأ نم أطخ فرعن اذهبو «رفكلا ةبوقع
 هنأل ؛دوذحلا نم سيل دترملا لتقف .ةدرلا لتق دودحلا نم اوركذو

 نأ الإ ةبوتلاب عفترت الف ؛دودحلا امأو «لتقلا هنع عفترا بات اذإف «باتتسي

 لتقلاو ءرفاكب سيلو اهبحاصل ةرافك دودحلا نإ مث «هيلع ةردقلا لبق بوتي
 نفدي:الو «لَسْعُي الو «هيلع ىلصي ال ؛رفاك اهبحاصو ةرافك سيل ةدرلاب

 ' .نيملسملا رباقم يف

 اميق فيكف ؛رمع دهع يف نيملسملا يف اذه ذوجو :ةنماثلا ©

 اذهف ؛«ةرحاسو رحاس لك اولتقا نأ :رمع بتك» :هلوق نم لخؤت : !؟هدعب

 فيكف ؛اهلضفأ لب «ةلضفملا نورقلا يف يناثلا ةفيلخلا نمز يف ناك اذإ

 وهف !؟هباحصأو هئافلخو كلك يبنلا تقو نع تدب يتلا روصعلا نم هدعب
 تلوثسا ةلاسرلا نمز نع سانلا دب املكو «نيملسملا نيب اًراشتنا رثكأ

 :: ةلاهجلاو «لهج نع أطخلا باكترا : ةلالضلان ؛ةلاهجلاو ةلالضلا مهيلع

 «مثآ وهف ؛ةلاهجب اًءوس لمع نم :لوقن اذهلو «دمع نع أطخلا باكترا

 ولأ لع بولا امل :ىلاعت لاق «مثآب سيلف ؛لهجب اًءوس لمع نمو
 انه ةلاهجلاب دارملاو «ةيآلا ]۷ : ءاسنلا] ةع هلأ ولعب یدال

 ا و را د ل هملعلا دق ت

 a چ +

 .(6088ص) قبس (۱)



 دلي رحسلا عاونأ نم ءيش نايب باب

 باب

 ٍرْحّسلا عاونآ ْنِم ِءْيَش ُناَيِت

 1 او

 ْنَع ءَفْوَع اَنَثَدَح ءرْفْعَج ْنِب ُدَمَحُم اَنَنَدَح :ُدَمْحَأ لاق

 هذه قئاقح نايب : يأ :«رحسلا عاونأ نم ءيش نايب بابا :هلوق

 .اهمكح عم ءايشألا

 ناك ن إف. ""”قسفو: فك : نيمس ىلإ سقئيرحسلا نأ قبس دقو

 عاونأ نم انه هركذ ام كلذكو .رفك وهف ؛كلذ هبشأ امو نيطايشلا مادختساب

 . ةيعرشلا ةلدألا هيضتقت ام بسح قسف وه ام اهنمو ءرفك وه ام اهنم : رحسلا

 اًعون سنجلا نوكي دقو ؛دارفأ هتحت لخدي عونلاو «عاونأ هتحت لخدي

 .هتحت ام رابتعاب اًسنج عونلاو «هقوف ام رابتعاب

 هنأل ؛سنج ناسنإلا رابتعاب ناويحلاو «ناويحلا رابتعاب عون ناسنإلاف

 ؛عون مسجلا رابتعاب ناويحلاو «منغلاو رقبلاو لبإلاو ناسنإلا هيف لخدي

 .دامجلاو ناويحلا لمشي مسجلا نأل

 . ماعلا سنجلا رابتعاب انه «عاونأ» و

 هكاردإ يف اًقيقد ببسلا يفخ ناك ام لك :ةغللا يف رحسلا نأ قبسو

 ميدقلا يف يهو «تاعاسلا رحسلا عاونأ ةلمج نم يزارلا رخفلا دع ىتح

 !؟مويلا ةينورتكلإلا تاعاسلاب فيكف ؛ةبكرم تالآ نع ةرابع

 ا

 ٤۹۰(. ۔ ۸۹٤ص ) :رظنا (۱)



 رخسلا عاونأ نم ءيش نايب باب - 4

 يب ةئ ؛ِهيِبَأ ْنَع صيب نب نطق اكئْذَح العلا نب َناَّيَح

 N َقْرَطلاَو ةقايعلا ّنِإ» : لاق لب ّيِبئلا

 نال ريطلا رجز : يهو «ًةفايع فيعي فاع ا : «ةفايعلا» :هلوق
 : ماسقأ هل ريطلا رج جز نأل ؛رمألا اذه يف دعاوق برعلا دنعف ؛لؤافتلا وأ

 نأب ريطلا ميلعت نإ :ديصلا باب يف ملعلا لهأ لاق امك < «ديصلل اهرجزي ةراتف

 وأ مؤاشتلل ريطلا رجزي ٌةراتو .بابلا اذه نم سيل اذهف ؛رجز اذإ رجزني
 نإو «لءافت انيمي بهذ اذإو «مءاشت اًلامش بهذو رئاطلا رجز اذإف «لؤافتلا

 . ثبجلا نم اذهف رجلا ودعي أ هر فرخ ی يمد

 هتأكوا «ضرألا يف طخي طخلا هنأب :فوع هرس : «قرطلا» :هلوق

 ل a ءاهيلع راس اذإ اهقرطي ضرألا قرط نم «قيرطلا نم

 .اهيلع ريسلا رثأك ضرألا يف رثأ هل نوكي اهيلع يشملا

 ىلع لمرلا ىلع هب نوبرضي «مهدنع فورعم ضرألاب طخلا ىنعمو
 ىلإ نولصوتي فيك يردأ الو ءاّبلاغ ءاسنلا هلعفيو «ةناهكلاو رحسلا ليبس
 ؤه ام ىلع اذك لصحيس هنأ و «بيغلا ملع نم هنومعزي امو مهدوصقم
 ود دوك سيال عا .رحسلا نم عون اذهو !؟مهدنع فورعم
 !ثيدحلا يف ًالخاد سيلف ؛كلذ وحنو اهدودح نايبل وأ ءةالصلا

 :لاقو ؛طخي ءايبنألا نم ًايبن نأ هيي لویان مع دق :ليق نإف
 :نيباوجب هنع باجي :انلق . كاذف .؛هطخ قفاو نم

 :لاق هنأل. ؛ هيلإ لوصولا ققحتي ال رمأب هقلع ةي لوسرلا نأ :لوألا
 ؟Y مأ هطخ قفاو له انيردي امو «كاذف هطخ قفاو نمف أ

 - 381/١ ؛ةالصلا يف مالكلا ميرحت باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا) يف ملسم : :هجرخأ ١(
TAYةناهكلا ميرحت باب «مالسلا يفو  +(\VEA fم ةيواعم بیج نم  

 1 .هنع هللا يضر



 رحسلا عاونأ نم ءيش نايب باب
 هاهو

 اذه لاح يف امك ىلاعت هللا نم يحولاب طخلا ناك اذإ هنأ :ىناثلا

 طوطختب اهب يحولا لزني ةمالع هل لمي هللا نال دب نمآب الف يلا
 نر يالا ىعرلا يه يف و رجلا طراد ان هالا هملعي
 عوضوم يف ةصاخ اًعيمج باوبألا دسي هنأ لب لوسرلا ةقيرط :ليق

 ؟بابلا اذه دسيو عطقي مل اذاملف ؟كزبثلا

 نم اين هيف نأ وهو «مولعم رمأ ملعأ هللاو اذه نأك :باوجلاف

 . للك لوسرلا هنع بيجي نأ دب الف ؛ طخي ءايبنألا

 مسا يهو «ةَّلَعِف نزو ىلع «تبجلا نم :يأ :«ةريطلا» :هلوق

 :ليقو ءعومسم وأ يئرمب مؤاشتلا يهو ءرّيطَت هنم ردصملاو «رّيطت ردصم

 ؛لمشأ اذهو ءاناكم وأ ناك اًنامز ءاًعومسم وأ ناك اًيئرم مولعمب مؤاشتلا

 «مؤاشتلا :ريطتلا لصأو .نامزلاب ريطتلاك ؛عمسي د الو یری ال ام لمشيف

 تقلعف ءريطلاب برعلا دنع مؤاشتلا بلاغ 0 ؛ريطلا ىلإ تفيضأ نكل

 .مولعم وأ عومسم وأ يئرمب مؤاشتلا :ماعلا اهفيرعت نإف ؛الإو هب

 2« صاخشألابو ناكملابو نامزلابو ريطلاب نومءاشتي برعلا ناكو

 . والك يبنلا لاق امك كرشلا نم اذهو

 راصو ءايندلا هيلع تقاض ؛مؤاشتلا باب هسفن ىلع حتف اذإ ناسنإلاو

 هتيب نم جرخو حبصأ اذإ سانأ دجوي هنإ ىتح ءمؤش هنأ ءيش لك ليختي

 ءءوس موي مويلا :لاقو «مءاشت ةدحاو نيع الإ هل سيل لجر هلباق مث

 مءاشتي مهضعب ناكو «- هللاب ذايعلاو - رتشي ملو عبي ملو «هناكد قلغأو

 رهشب مءاشتي نم مهنمو «مؤشو سحن موي هنإ :لؤقيو «ءاعبرألا مويب

 ش .(0875ص) يتأيس )١(



 رحسلا عاونأ نم ءيش نايب باب ْ ه5

 طحلا :قزطلاَو ءِريطلا ُرْجَر :ُهقاَيِعلا :َفْوَع لاق . "”(تْبجلا َنِم ا و 3 5 ع ا م 8
 ب -ناطيشلا ر :نسحلا.لاق :*؟؟ُثْنِجلاَو «ضزألاب طخُي

 ادم اهنع هل يضر ا 5 0

 د توسل 0 0 هدنع . ىلحا ناك َنُكيأ١ : لوقت

 دكني هنأل .؛لاب ىلع هل أرطي ال نأ ناسنإلل يغبني مؤاشتلا نأ مهملاف

 ؛(©لأقلا هبجعي ناك ثيح ب يبنلاب, ءادتقإلا بجاولاف ؛ هشيع هيلع

 رمألا لواخ اذإ سانلا ضعب كلذكو « مءاشتي الو خلا لءافتي نأ ناسنإلل

 ءيش لكف ؛أطخ اذهو :هكرتيف هيف حجني نل هنأب مءاشت ىرخأ دعب ةرم

 دعب ةرم لواحو «ةلواحم لوأ يف هنع سعاقتت الف ؛ةحلصملا هيف ىرت

 . كيلع هللا حتفي ىتح ىرخأ

 0 يضر رمع نع هلبق بابلا يف قبس :«تبجلا نم» :هلوق
 ش تسيلو حيحصلا ىلع ضيعبتلل «نم» نوكت اذه ىلعو رحسلا تبجلا
 .تبجلا نم (ةريطلاو قرطلاو ةفايعلا) ةثالثلا هذه نأ ىنعملاف ؛نايبلل

 اذ بحاص لاقف ‹«ناطيشلا َةّنَر :تبجلا» ؛ نسحلا لوق امأو

 قف دعم نبا E VY /( «هدنسم» يف دمحأو م 5 ) قازرلا دبع : هجرخأ 00

 598/4(  ؛ريطلا رجزو طخلا يف باب «بطلا) يف دواد وبأز ء(١٠ /۷) «تانقبطلا» :
 نابح نباو ؛(۲۷۵ /) .«فارشألا ةفحت» يف امك ؛«ىربكلا» يف يئاسنلاو ء هنع تكسو

OEDراثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو  «(T/0يقهيبلاو  )يوغبلاو )1۳4/۸ 

 1 .(۱۷۷ /۲) ؛ةنسلا حرشل يف
 : ؟نيحتلافلا يك ىفو ««نسح دانسإب دواد وبأ هاور» ؛«نيحلاصلا ضاير» يف يوونلا لاقو
 .«نسح ٹیدح وهوا :(07٠48ص)

 .قباسلا عضوملا «دواد يبأ ننس(
 )۳4/۲ ES « جاكتلا) يف ملسم : :هجرخأ (۳)
 .(١07ص) يتأيس ()



 ۱۷ رحسلا عاونأ نم ءيش نايب باب

 مهل «هحيجص» يف َناَّبِح نباو يئاسّنلاو َدواَد ىبألو . ٌدّيَج ُهُداَنْسِإ ر مع

 :يأ ؛ناطيشلا ةنر نأ رهاظلاو .اًمالك هيف دجأ مل :"هديمحلا زيزعلا

 ىقلتي يذلا نأ كش الو «هئالمإو ناطيشلا يحو نم هذهف ؛ناطيشلا يحو

 يف ءاج نسحلا لوقو ءرفكلا نم اًعتون ىتأ هنأ ناطيشلا يحو نم هرمأ
 0/0 «دنسملا» يف ءاجو «فلؤملا هركذ يذلا ظفللاب «ريثك نبا ريسفت»

 1 .ناطيشلا. هنإ : ظفلب

 رمأ ىلإ ناسنإلا اهيف دنتسي ةفايعلا نأ رحسلا نم ةفايعلا نوک هجلوو

 وأ اًمامأ وأ ًالامش وأ ائيمي بهذي رئاطلا نوک ينعي اذامف ؛هل ةقيقح ال

 دمتعا اذإف «يسح الو يعرش ببسب سيلو «هل لصأ ال اذهف ؟اًنلخ

 زك هول ةقيقح ل نك كيرلا لع المتعال ؛كلذ ىلع ناسنإلا

 1 . للا نق رلا ترت قيامك

 نولصوتيو «رحسلا يف هنولمعتسي مهنأل ؛رحسلا نم قْرَطلا كلذكو

 . هةيلإ هب

 حصي ال يفخ رمأ ىلإ دنتست اًمامت ةفايعلا لثم اهنأل ؛كلذك ةرّيّطلاو

 . "هنم ىنثتسي ام ةريطلا باب يف يتأيسو «هيلع دامتعالا

 لقأ هنأ يدنعو «ديج هدانسإ :خيشلا لاق .٠: . .ديج هدانسإ» :هلوق

 ءاملعلا ضعب ناكو «تاعباتم كانه نوكي نأ الإ ؛عقاولا يف ديجلا نم

 لهاستي هنإف ؛لوصألل اًقفاوم ناكو «هنتم حص اذإ ثيدحلا نأ ىلإ بهذي

 يلابيال هنإف ؛لوصألل اًملاخم ناك اذإ «سكعلاب سكعلاو «هدنس يف

 .(۳۹۸ص) ؛ديمحلا زيزعلا ریسیت» :رظنا )١(

 .(۸۹٤ص) قبس (۲)

 .(هالاىص) يتآيس (۳)



 زحسلا عاونأ نم ءيش نايب باب ٌْ ا 4

 لب وللا لو ل َلاَق ِاَمُهْنَع ُهّللا َيِضَر ٍساّبَع نبا ٍنَحَو
 11111111000 . ؛موُجنلا نم بم ةَبْعش َسَبَتقا نَم»

 ةبسنلاب نكل «ثيدحلا نم مكحلا ذخأل ةبسنلاب ديج كلسم اذهلو «دنسلاب
 0 ل ل لا

 هنأب انمكح رخآ ثيدح يف دنسلا اذه انءاج ول هن أ مزلي هنأل لكشم اذهف
 انأف «حيجص نتملا نكلو ‹فعض هيف دنسلا نإ :: لاقي نأ ىّلْوَألاَف ؛ديج
 مكحلا مث 0 رج نم ىقرأ َديَج ذإ ةدوجلاب هل مكب إل اذه لم نأ قرأ

 ا ؛ءيش هنم يسفن يف دنسلا اذه لثم يف نسحلاب

eو ااا ۰ا  

 50 ؟نتملا مأ دنسلا :مهأ امهيأو

 و ا نعل تاع تا :باوجلا
 :«هنم دب الف ۽ ؛دنسلا امأ «لوصألا هب دهشت امب هنع ىنغتست دق لوصألا

 ش .“«ءاش ام ءاش نم لك لاقل دنسلا:الول» : كرابملا نبا لوقي

 ) :هباوجو .«سبتقا» :طرشلا دن ‹ةيطرش : (نم» :هلوق

 . ؟سبتقا

 مال نم باطل ذأ وه مّلعُتلا نأل ؛ ؛ مّلعَت : : يأ :2«سبتقا» :هلوق

 ْ ةلعش رانلا بحاص نم سبتقي لجرلا ةلزنمب هملع نم اًئيش
 : ارش کنلعجو » ا وو «ةفئاط يآ + «ةبعشا :هلوق
 . لئابقو فئاوط : يأ 1Y : تارجحلا] و

 ا دارملا سيلو «موجنلا ملع :دارملا:«موجنلا نم» :هلوق
 ماع انه هب دارملاو مَلَعَتُتو سبتقُت نأ نكمي ال موجنلا نألا ؛اهسفنأ

 .(19/1) ؟ملسم حيحص) ةمدقم 24242



 14 رحسلا عاونأ نم ءيش نايب باب

 ااا ااا اا اا اا ااا ا ا ا

 مجنلا نارتقاب الثم لدتسيف ؛ةيضرألا ثداوحلا ىلع هب لدتسي يذلا موجنلا

 .اذكو اذك ثدحيس هنأ ىلع ىنالفلا مجنلاب ينالفلا

ديعس نوكيس هنأ ىلع مجنلا اذه يف ناسنإ ةدالوب لدتسيو
 ىفو ءاّ

 ىلع موجنلا لاوحأ فالتخاب نولدتسيف ؛اًيقش نوكيس هنأ ىلع رخآلا مجنلا

 نوكت دق «هللا دنع نم ةيضرألا ثداوحلاو «ةيضرألا ثداوحلا فالتخا

 «ةقالع اهب موجنلل سيل نكل «ةلوهجم نوكت دقو ءانل ةمولعم اهبابسأ

 ىلص :لاق ؛ةيبيدحلا ةوزغ يف ينهجلا دلاخ نب ديز ثيدح يف ءاج اذهلو

 :ىلاعت هللا لاق» :لاقف ؟ليللا نم ءامس رثإ ىلع ةليل تاذ هللا لوسر انب

 ءونب  اذكو اذك ءْوَنب انرِطُم :لاق نمف ءرفاكو يب نمؤم يدابع نم حبصأ

 يب رفاك هنإف ؛ مجنلا نم رطملا اذه : ينعي ؛ ةيببسلل ءابلاو ءمجلب : ينعي

 يب نمؤم كلذف ؛هتمحرو هللا لضفب انرطُم :لاق نمو «بكوكلاب نمؤم

 .«بکوکلاب رفاك
 ماوعلا أطخ ذخأن هنمو ءاًضيأ حايرلاب يتأتالو رطملاب يتأت ال موجنلاف

 اهل ريثأت ال موجنلا نأل ؛ينالفلا مجنلا علط حيرلا تبه اذإ :نولوقي نيذلا

 يهف ؛رطمو حير اهيف نوكي لوصفلاو تاقوألا ضعب نأ حيحص « حايرلاب

 .رطملا وأ حيرلل اًببس تسيلو ءامهل فرظ

 : نيمسق ىلإ مسقني موجنلا ملعو *

 ثداوحلا ىلع ةيكلفلا لاوحألاب لدتسُي نأ وهو «ريئأتلا ملع :لوألا

 ؛موجنلا نم ةبعش سبتقا نم» اب يبنلا لوقل لطاب مرحم اذهف ؛ةيضرألا

 نم» :دلاخ نب ديز ثيدح يف هلوقو "ارحسلا نم ةبعش سبتقا دقف

 .(۳۰/۲) يتايس )١(

 .(١05ص) يتأيس (؟)



o۲۰رحسلا عاونأ نم ءيش نايب باب  

 e E تار اَم دار ءِرخسلا َنِم ةَبْعَش َسبتْفا دق

 لوقلو ««بکوکلاب نمؤم یب رفاك كلذف ءاذكو اذك ءونب انرطم :لاق
 .نافسكني ال .هللا تايآ نم ناتيآ امهنإ» :رمقلاو سمشلا يف يب يبنلا
 ثداوحلا نيبو اهنيب ةقالع.ال ةيكلفلا لاوحألاف ؛ '”هتايحل الو دحأ تومل
 .ةيضرألا

 .؛تاقوألاو تاهجلا 7 هب لدتسي ام وهو < را ملع :يناثلا
 'تقو لخد اذإ :ءاهقفلا لاق امك ءاًئايحأ اًبجاو نوكي دقو «زئاج اذهف
 ؛موجنلا نم ةلبقلا تامالع ملعتي نأ ناسنإلا ىلع بجي ةالصلا
 ليسو ناو مكحب دي نأ تور ٍضرَأْلا يف أو :ىلاعت لاق ءرمقلاو
 00 5 تامالعلا هللا ركذ املف ٠١[. : لحنلا] كودي كلَ

 | دود مه مجلو تملعو# :ىلاعت لاقف ؛ةيوامسلا تامالعلا ىلإ
 'نأ لم هب سأب ال نامزألا ىلع موجنلا هذهب لالدتسالاف ؛[17 : لحنلا]
 ' «عيبرلا١ تقو لخدو ليسلا تقو لخد ينالفلا مجنلا علط اذإ :لاقي

 ۰ ' ١ .بونجلاو «لامشلاو «ةلبقلاك ؛نكامألا ىلع كلذكو

 :انه رحسلاب دارملا :داز ام داز رحسلا نم ةبعش سبتقا دقف» :هلوق
 . ةيفخلا رومألاب لالدتسالا نم اذه نأل ؛فورعملا رحسلا نم معأ وه ام
 هنكل «ءايشألا بلقي الو ؛هل ةقيقح ال رحسلا نأ امك ءاهل ةقيقح ال ىتلا
 | .لاوحألا اهب ريغتت ال موجنلا فالتخا اذكهف رع

 دادزا موجنلا ملعت نم ةبعش داز املك : : يأ :؛داز ام داز» :هلوقو

 دادزي هنإف ؛ءيشلا نم ناك اذإ ءيشلا نأ كل جرو .رحسلا نم ةبعش

 و : ! . هتدايزب

 )٣۰/۲(. يتأيس (۱)

 .(۹۰۳ و 401) ملسمو )٤۳۸/۲(« يراخبلا :هاور ()



 e رحسلا عاونأ نم ءيش نايب باب

 )1( « لف وو ا ا لا ر وک و ر
 .٠ حيجص هداتسإو «دواد وبا هاَوَر

 Ê o A f ع
 ؛اهيف ثفن مث «ةدقع دقع ْنَم» : َةَرْيَرُْه يبأ ِثيِدَح نِم يئاَسّنللو

 فلؤملا ةمجرتل ثيدحلا ةبسانم هجو

 ىنعملا ثيح نم نكل ؛دنسلا فيعض ناك نإو ثيدحلا اذهو «ةيضرألا

 .ىرخألا صرصنلا هل دهشت حيحص

# *% # 

 . فورعم دقعلاو «ةيطرش «نم» :«ةدقع دقع نم» :هلوق

 انه دارملاو «فيفخ قيرب خفنلا :ثْفَللا :«اهيف ثفن مث» :هلوق

 .رحسلا لجأ نم ثفنلا

 سيلف ؛ةبوطرلاب مكتحت نأ لجأ نم اهيف ثفن مث «ةدقع دقع ول امأ

 نايحألا ضعب هنولعفي رحسلا لجأ نم ثفنلاو «ثيدحلا ىف لخادب

 دعبيف ؛حاكنلا دقع دنع اميس الو «هتجوز نع لجرلا هب نوفرصيف ؛فرصلل

 عقو دقف ؛ةدقعلا هذه دقع نمف ءاهعامج ىلع ىوقي الف «هتجوز نع لجرلا

 ٤[. :قلفلا] دملا ف ِتَحََقَنلَا رَ نِمّو# :ىلاعت لاق امك رحسلا يف

 /4 ءموجنلا يف باب «بطلا) يف دواد وبأو ١ «۲۲۷/۱) «دنسملا» يف دمحأ :هجرخأ (1)

 يتاربطلاو ؛(1778/7 «موجنلا ملعت باب «بدألا) يف هجام نباو 2 هنع تكسو (1[7

 . سابع نبا ثيدح نم ؛(۱۳۸/۸) يقهيبلاو «(۱۱۲۷۸) «ريبكلا» يف

 ۱١۷(«‹ /6) ؛ءايحإلا جيرخت» يف يقارعلاو ««ضايرلا» يف يوونلا هححص ثيدحلاو

 8١(. /5) «ريدقلا ضيف» يف امك ؛يبهذلاو



o1۲رحسلا عاونأ نم ءيش نايب باب ۰  

 ّلكو ؛اًنِبَش َقَّلَعَت ْنَمَو َكَرشأ ذَقَف ؛َرَحَس ْنَمَو َرَحَس دق

 . “لإ

 : طرشلا لعفو « ةيطرش هذه «ْنماا :«كرشأ دقف رحس نمو» :هلوق

 . (كرشأ دقن» : هباوجو «ارحسا)

 ا امنإ «رحسلا عيمج لوانتي ال اذه :«كرشأ دقف» :هلوقو

 ٠ 1 . ةيناطيشلا قرطلاب َرَحْس

 نوكي ال هنأ قبس دقف ؛اههبشأ امو .ريقاقعلاو ارم اا

 اميف مهمادختساو نيطايشلا ةعاط ةطساوب رحسي يذلا نكل «"اكرشم
 .كرشم هنأ كش ال اذهف ؛ديري

 :كسمتسا .: يأ ؛اًئيبش قلعت : «هيلإ لكو اًئيش قلعت نمو» :هلوقو

 1 : : .هيلع دمتعاو «هب

 5 اًدامع هي قلعت يذلا ءيشلا e : يأ ؛«هيلإ لكو»

 . هنع ىلختو «هيلإ هللا هلكوو

 ا نأ ديري دّمْعلا يف خفانلا نأ :اهلبق ىتلل ةلمجلا هذه ةبسانمو

 يف يزملاو ١١(٠ /۷:ءةرحسلا يف مكحلا باب ؛مدلا ميرحت باتك) يف يئاسنلا .:هجرخأ 1
 ٠١٤(. /۲) «لامکلا بيذهت»

 .ةةريوه يآ نع نسحلا ةياور نم يئاسنلا اور )١۲/٤(: «بيغرتلا» يف يرذنملا لاقو
 : .«روهمجلا .دنع هنم عمسي ملو

 . .«هعاطقناو دابع نيلل حلصي ال ثيدحلا اذه» :(۳۷۸/۲) «نازيملا» يف يبهذلا لاقو

 ,ينف السرم نسحلا نع قازرلا دبع هاورو 2078 /9) «بادآلا يف حلفم نبا هنسخو

 1 .(۱۷ )١١/ «فتصملا»

 ًاطخأ اًدابع' نكل «لسرم ثيدحلا لصأ نأ تبثف» ١1750(: ص).«ديدسلا جهنلا» يف لاق 1

 .«هلصوف

 )۲( )ص495١(.



 كفو رحسلا عاونأ نم ءيش نايب باب

 0ايام م ممم ومو ممم مو

 . مّرَحملا ءيشلا اذه ىلإ لكويف «هبرامو هتجاح ىلإ ءيشلا اذهب
 دقعلاب خفنلا قيرط نع رجش اذإ نم سانلا نم نأ وهو :رخآ هجوو

 ا ةيودألاو ءارقلا ىلإ بهذي الو «مهب قلعتو ةرحسلا ىلإ بهذ

 17 شو :ىلاعت لاق هافك هللا ىلع لكوت نمو ا ةعورشملا ةيعدألاو

 م هر
 هللا 00 اذإو ء[١ :قالطلا] « ورم مب هلآ نإ :ُهْيَسَح وهف هلآ لع

 نيقولخملا نم اًئيش قلعت نم نكل ر ا ىلإ لشن ف دين لقال كيدح

 زجعو فعض ىلإ لكو نيقولخملا نم ءيش ىلإ لكو نمو «هيلإ لكو

 لوقي امب اًبجعم راصو هسفن ىلع دمتعا نم ثيدحلا لمشي دقو «ةروعو

 اذهلو «ةروعو زجعو فعض ىلإ لكويو «هسفن ىلإ لكوي هنإف ؛لعفيو

 نوهأ يف ىتح كلاوحأو كلاعفأ لك يف هللاب اًملعتم اًمئاد نوكت نأ يغبني

 .رومألا

 الو مهلأست الف «سانلل ةبسنلاب كسفن ىلع دمتعا :ناسنإلل لوقنو

 نغتست الف ؛هلل ةبسنلاب امأ «تعطتسا ام مهنع نغتساو «مهمامأ لذتست

 اذه نمو «رومألا كل رسيتت ىتح كبر ىلع اًدمتعم اًمئاد نك لب «هنع

 الو ءاذه ىلإ نولكوي مهنإف ؛اهنوقلعي زارحألا ضعبب نوقلعتي نم عونلا
 لبسلا اوكلسو «هللا ىلع اودمتعا ول مهنكل ءمهدوصقم مهل لصحي

 نم اًئيش قلعت نم اًضيأ عونلا اذه نمو «نوديري ام مهل لصح ؛ةيعرشلا
 «هيلإ لكوي هنإف ؛رومألا بلط دنع هَئيِغُّمو هأَجْلَم اهلعجو «روبقلا

 اذه نكلو «ءالؤه ءاعدب بولطملا هل لصحيو نتفي دق ناسنإلاو

 يف ةحيرص ةيآلاو ا ال ماعد دنع لصح لصح يذلا تيرلطملا

 بيس ا نم هلأ نود نِي وي ن لسا مر :ىلاعت هللا لاق كلذ

 نم نتفي دق ىلاعت هللا نكل ء[۳ :فاقحألا] €. . . دَ روب کل مل

 .هدابع نم ءاش



ortرحسلا عاونأ نم ءيش نايب باب ْ  

 معا ليلا :لاَق هلك هللا لوس ا ٍدوُعْسَم نبا نعَو

 00 saelan ةَميِمَلا يه ؟هضَعلا ام

 ' ثيدحلا ةبسانم

 ىلإ اهب نولصي ةعانص هنولعجيو « 0 نوقلعتي نيذلا ءالؤه نأ

 . مدنلاو ةراسخلا مهرمأ رخآو ؛ كلذ ىلإ نولكوي مهبرام

 نك مخ نك

 اب ءانتعالو بطاخيملا هيبنت ضرغلاو «حاتفتسا ةادأ : «الآ» :هلوق

 : ْ . هتيمهأل هيلإ یقلی

 ارق ياا N «هضعلا ام مكنبنأ لها :هلوق

 ٠١[. :فصلا] ملأ بع ْنَي كت زري لع لدا له أوم أ يك 3
 هب دارملا لوکی دقو ل نا بعيب مراعلا ىلإ ناعتم نابإلا نأل

 'حلصت يهو ءملْعَيِل هبتني نأ يغبني باطخلا هيلإ هَجّوُملا نأل ؛هيبنتلا
 3 1 ١ ۰ . عيمجلل

 .حالطصا يف ربخلل ةفدارم يهو «مكربخأ :مكئبنأ ىنعمو
 ءابنإلا نإ :حالطصالا ال ةغللا ةيحان نم ءاملعلا ضعب لاقو ‹نيثدحملا
 ا ٍريغو ا رابخإلاو اا ومالا يف دركي ةغل

 : .عطقلا ىنعمب «دعولاو تمصلاو لبحلا نزو ب «ةِضعلا» :هلوق
 .اهنإف ؛؟ ناك اأو E ؟ ةذع نزو ىلع ةضملا ا أر

 كلا يضف ا ف ر :هلوق



 oo رحسلا عاونأ نم ءيش نايب باب

 7 سالا يَ م ٌةَلاَقلا

 : يأ ؛«سانلا نيب ةلاقلا» :هلوقب اهرسف ةميمنلاو «هلقن :يأ ؛هريغ ىلإ

 نالف :لوقيو نالفل يتأيف ءاذه ىلإ اذه نم لقنيف «سانلا نيب لوقلا لقن

 ناك إن ناك نأ اوا ناك ءاوسو «هلقنو ثيدحلا هيلإ من وهف ؛كبسي

 .ةميمن وهف ؛اقداص ناك نإو «ةميمنو تهب وهف ؛اًيذاك

 °" رسانلا نيب قرفتو «ةلصلا عطقت ةي لوسرلا ربخأ امك ةميمنلاو

 :امهدحأل لوقيف «مامنلا اذه يتأيف «نيقيدص نيلجرلا نيذه دجتف

 اذهو «قرفتلا لصحيف «ةوادع ىلإ ةدوملا هذه بلقنتف «كبسي كبحاص

 نولي :ىلاعت لاق «قيرفت هيف رحسلا نأل ؛قيرفتلاب رحسلا هبشي
 ١١7[. :ةرقبلا] «؟وِحْقَرو ملا نيب ب ءوب تروُفِرَمُي ام امھنم

 بابسأ نمو «ربقلا باذعل ببس يهو «بونذلا رئابك نم ةميمنلاو
 امن :يأ ؛"«تاعق ةنجلا لخدي ال» : لب لاق ءةنجلا لوخد نامرح
 امهدحأ «نابذعي نيربقب رم» يي هنأ :هيلع قفتملا سابع نبا ثيدح يفو
 تاب يدمي ناك

 «ميمذ قلخ ةقيقحلا يف يهف ؛بونذلا رئابك نم يه امك ةميمنلاو

 ع لو : ىلاعت لاق «هلاح تناك امهم مامنلا عيطي نأ ناسنإلل يغبني الو

 .(١١5؟/4 «ةميمنلا ميرحت باب ؛ةلصلاو ربلا) يف ملسم :هجرخأ (1)

 )٤۹٤/۷(. «ناميإلا بعش» يف يقهيبلاو «(405/5 ۲۲۷ )٤/ دمحأ مامإلا :هجرخأ (؟)
 دقو «بشوح نب رهش هيفو «دمحأ هاور» :لاقو (4۳ /۸) ؟عمجملا» يف يمشيهلا هدروأو

 .؛حيحصلا لاجر هديناسأ دمحأ لاجر ةيقبو ءدحاو ريغ هقثو

 ءناميإلا) يف ملسمو ٠١١/٤(« «ةميمنلا نم هركي ام باب «بدألا) يف يراخبلا :هجرخلأ (۴)

 ةفيذح ثيدح نم مامن ةنجلا لخدي ال» :هظفلو 223١1١/١ «ةميمنلا ميرحت ظلغ باب

 . هنع هللا يضر

 يف ملسمو ء(١/۸۹ «هلوب نم رتتسي ال نأ رئابكلا نم باب ءءوضولا) يف يراخبلا :هجرخأ (4)

 .سابع نبا ثيدح نم ؛(١؟١/٠14 «لوبلا ةساجن ىلع ليلدلا باب «ةراهطلا)



 رحسلا عاونأ نم ءيش نايب باب ا دع

 من نم نأ ملعاو ء[١١ ۰ :ن] «و يمت ماَنَك زام ل نهم ینا لك .

 .هرذحاف ؛كنم وأ كيف من كيلإ

 ذارأ اذإ رح اذهل نأل علا داسف باسا نم تش اا و

 ب هللا لاق امك راص تقرفت اذإف ا ع

 مل اذإو ٤١[« :لافنألا] 2 َبهْذدَيو اوُلَمْشَنَ وعرق و : - لجو زع

 دارفأ وهف ؛اًعمتجم نوكي نأ نكمي ال هنإف ؛دحاو ناسنإك عمتجملا نكي

 ش .رعاشلا لاق اذهلو «ةوق اهل سيل ةرثانتملا دارفألاو «ةرثانتم

 اًيوق ناتبلغي ن ةي دو تيب لهأٍدحاوب مصاخت ال

 :رخآلا لاقو ٠

 اداربفأ ترسكت نقرتفا اذإنف اًرسكت نعمتجا اذإ حامرلا ىبأت

 نوكي ام لك مرحت اهاندجول ؛ةيعرشلا صوصنلا انلمأت ول نحنو
 ؟”«ديخأ عيب ىلع مكضعب عيبي ال» : لي لاق ءتعيظقلاو قرفتلل اًببس

 بجوي ام عفدل اذه لكو ,”اهيخأ ةبطخ ىلع لجرلا بطخي ال» :لاقو
 ا نيب ءاضغبلاو ةوادعلا

 # ان %

 : عويبلا) يف :ملسمو ء(44/۳ «هيخأ عيب ىلع عيبي ال باب. «عويبلا) يف يراخبلا :هجرخأ (1)
 هللا يضر رمع نبا ثيدح.نم ؛(94١١/* ؛هيخأ عيب ىلغ لجرلا عيب ميرحت باب

 ١ .امهنع

 يف ملسمو VY) «هيخأ ةبطخ ىلع بطخي ال باب «حاكنلا) يف يراخبلا :هجرخأ (۲)

 : .ةريره يبأ ثيدح نم 0 4/۲ ؛هيخأ ةبطخ ىلع ةبطخلا ميرحت باب «ءحاكتلا)



 هالا/ رحسلا عاونأ نم ءيش نايب باب

 نك هللا َلَوُسَر نأ ؛اًمُهْنَع هللا َيِضَر َرَمُع نبا نَع اَمُهَلَو

 . رخل ناّيبلا َنِم نإ : لاق

 عفريو مسالا بصني «ديكوت فرح :«نإ» :«نايبلا نم نإ» :هلوق
 نايبل نوكت نأ لمتحيو «ضيعبتلل نوكت نأ لمتحي :«نم» و ءربخلا

 سيل هضعبو رحس نايبلا ضعب نإ :ىنعملا نوكي لوألا ىلعف ؛سنجلا

 .نإ مسا :«اًرحس» و «ديكوتلل ماللا : ؛اًرحسلا :هلوق

 «ناسنإلا ىلع هللا ةمعن نم وهو «ةغالبلاو ةحاصفلا وه :نايبلاو

 ٤[. ۳ :نمحرلا] 4نا ُهَمَلَع © سنا َقَلَخ» : ىلاعت لاق

 :ناعون نايبلاو

 اذإ ناسنإ لكف سانلا عيمج هيف كرتشي اذهو «هنم دب ال نايب :لوألا

 .اذكهو «تشطع ينإ :لاق شطع اذإو «تعج ينإ :لاق عاج

 «راكفألا ريغتو لوقعلا ىِبْسَت ىتلا ةماتلا ةحاصفلا ىنعمب نايب : ىناثلا

 .«اًرحسل نايبلا نم نإ» :ِةككَي لوسرلا اهيف لاق يتلا يهو

 وهو - نايبلا ضعب : يأ ؛ ضيعبتلل «نم» نوكت ميسقتلا اذه ىلعو

 ىنعمب نايبلا انلعج اذإ امأ .رحس  ةحاصفلا وه يذلا لماكلا نايبلا

 . سنجلا نايبل «نم» تراص ؛طقف ةحاصفلا

 اذإ اذهلو «هيلإ فرصنيف «ملكتملا ريثأت ةوقل قح لطابلا نأ عماسلا نظيف

 يف ملسمو ءرمع نبا ثيدح نم ٠/ ۳۷٤( «ةبطخلا باب «حاكنلا) يف يراخبلا :هجرخأ 22(

 .رساي نب رامع ثيدح نم ۲ «ةبطخلاو ةالصلا فيفخت باب «ةعمجلا)



 رحسلا .عاونأ .نم ءيش نايب باب ۲۸

 ماسلا رحسي هنايبو هتحاصف ة ةوقل نكل < «لطاب ءنعم مالكب ملكتي ناسنإ یت

 هتحاصفلو «قح نم رّذحُي غيلب ناسنإ ملكت اذإو «هيلإ فرصنيف ءاّقح

 سنج' نم اذهو «هنع فرصنيف «لطاب قحلا اذه نأ عماسلا نظي هنايبو

 ؛ فرصو فطع هب لصحي نايبلاو «فرصلاو فطعلا هنومسي يذلا رحسلا
 نباو ؛ ءرحسلا لعف لعفت اهنأ كش الو. «ةحاصفلا ىنعمب ةقيقحلا يف نايبلاف .

 .لالخلا رحسلا اهثيدح :روُحلا نع لوقي ميقلا
 يلع وأ للا ليبط ىلع ل لك «ارحسلا نايبلا نم نإ» :هلوقو

 وه ريخألا :باوجلا ٠ :أ ىلإ رظني مث عقاولا نايبل وأ «حدملا ليبس

 ىلإ رظني نكلو «مذي الو هيلع حدمي ال نایب وه ثيح نم نايبلاف ؛دارملا .
 وهف ؛لطابلا تابثإو قحلا در هنم دوصقملا ناك نإف ءهنم دوصقملاو «هرثأ

 ا ناك نإو «هتیصعم يف هللا ةمعنل لامعتسا هنأل ؛مومذم

 هللا ةعاط يف لمعتسي نايبلا ناك اذإو «حودمم وهف ؛لطابلا لاطبإو قحلا

 نايبب ناسنإلا َيِلُتبا اذإ نكل ءّيعلا نم ريخ وهف ؛هللا ىلإ ةوعدلا يفو
 نم اجلا فم ا قش ريال ادق لا نيه نع نيانلا دعبل
 :ىلاعت لاقف ؟ناسنإلا ىلع هب هللا نتما اذهلو مع هنأ كش ال وه ثيح

 8 : نمحرلا] نايب ُهَمَلَع

 بايلل ثيدحلا ةّبسانم هجو

 ي ناي باب :لاق ثيح «ةمجرتلاب هريبعت يف اًميكح ناك فلؤملا

 اهنمو' كرش وه ام اهنم نأل ؛ءيشب اهيلع مكحي ملو ءرخسلا عاونأ نم

 نسح ىلع زئاج وه ام اهنمو «كلذ نود اهتمو «بونذلا رئابك نم وه ام .

 3 .هراثآو هريثأت بسح .ىلعو هب دصقي ام

 ا ع



 رحسلا عاونأ نم ءيش نايب باب
 ه4

 :لئاتنم هيف ©

 .ٍتْبِجلا ّنِم َةَريَطلاَو ٌقْرَطلاَو َةَقاَعلا نَا : ىلوألا

 . ٍقْرَطلاَو ِةفاَيِعلا ٌريِسْفَت : ةيناثلا

 . ٍرْحّسلا نم ّحْوَن موُجُنلا ْمْلِع نأ : ةثلاثلا

 . كلذ ْنِم ِثْفتلا َعَم ُدْقَعلا : ةعبارلا

 . كلذ ْنِم َةَميِمَنلا َّنَأ :ةسماخلا

 ثيداحألا نم هنمضت امو بابلا اذه ىف : يأ :«لئاسم هيف» :لاق

 : لئاسم راثآلاو

 قبس دقو :تبجلا نم ةريطلاو قرطلاو ةفايعلا نأ : ىلوألا ةلأسملا ©

 . تبجل | رسمت هدو ةثالغلا هذه ريسفت هت

 اًضيأ بابلا يف تنّيب دقو :قرطلاو ةفايعلا ريسفت :ةيناثلا ©

 اح رشو

 ةبعش سبتقا نم» :هلوقل :رحسلا نم عون موجنلا ملع نأ : ةثلاثلا ©

 .اًضيأ اهيلع مالكلا قبسو .«رحسلا نم ةبعش سبنقا دقف ؛موجنلا نم

 دقع نما : ةريره يبأ ثيدحل :كلذ نم ثفنلا عم دقعلا :ةعبارلا ©

 . كلذ ىلع مالكلا مدقت دقو .ارحس دقف ؛اهيف ثفن مث ةدقع

 له الأ» :دوعسم نبا ثيدحل :كلذ نم ةميمنلا نأ :ةسماخلا ©

 لعفي ام لعفت اهنأل ؛رحسلا نم يهو ««ةميمنلا يه ؟هضعلا ام مكئبنأ

 . كلذ نايب قبس دقو « مهنيب شيرحتلاو سانلا نيب قيرفتلا نم رحاسلا



 : رحسلا عاونأ نم ءيش نايب باب 1 ديف

 ضعب رحسلا نم :يأ :ةحاصفلا ضعب كلذ نم نأ :ةسداسلا ©
 : هللا همحر فلؤملاو «(اًرحسل نايبلا نم نإ» : ءاي يبنلا لوقل ؛ةحاصفلا
 انه «نملا نأل ؛«نايبلا نم نإ» اک هلوقب الالدتسا ةحاصفلا ضعب :لاق
 يذ غيلبلا ناسل نأ رحسلا نم كلذ نوك هجؤو ‹«ضيعبتلل فلؤملا دنع

 00 :ةحاصفلا نم هدنع امب ممهلا بهلي دقو ممهلا فرصي دق نايبلا

 اني انف *



 o1 مهوحنو ناهكلا يف ءاج ام باب

 ٌباَب
 ْمِهوْحنَو ٍناّمَكلا يف َءاَج ام

 نع كك ينل جاوا ضْعَب ْنَع اهجيجص» يف ْمِلْسُم ىَوَر

 RA AA : َلاَك للك بسلا

 نونوكي موق مهو «نهاك عمج اًضيأ ةنهكلاو «نهاك عمج :ناّهَكلا

 مهربختو «نيطايشلا مهب لصتتو «مهيلإ سانلا مكاحتي برعلا ءايحأ يف

 مث «هب نهاكلا ربختو «ءامسلا نم عمسلا قرَتْسَت ءءامسلا يف ناك امع

 ربخيو «ةبذاكلا رابخألا نم فيضي ام ربخلا اذه ىلإ فيضي نهاكلا

 اوراصف «بيغلاب اًملاع سانلا هدقتعا ؛ءيش هب ربخأ امم عقو اذإف «سانلا

 ذإ ؛ةنهكلا نوُمَسُي اذهلو «مكحلا يف سانلل عجرم مهف ؛مهيلإ نومكاحتي

 ءاذك عقيسو اذك عقيس :نولوقي «لبقتسملا يف رومألا نع نوربخي مه

 رومألا نإف ؛باسحلاب كردت رومأ نع ربخي نم ءيش يف ةناهكلا نم سيلو

 فوسك نع ربخأ ول امك «ءيش يف ةناهكلا نم تسيل باسحلاب كردت ىتلا

 «باسحلاب كردي هنأل ؛ةناهكلا نم سيل اذه ؛رمقلا فوسخ وأ سمشلا

 ةعاسلا يف الثم نازيملا جرب نم ٠١ يف برغت سمشلا نأ ربخأ ول امكو

 لوأ يف جرخيس هنإ :نولوقي امكو «بيغلا ملع نم سيل اذهف ؛اذكو اذك

 اذهف ؛ليوط بنذ هل مجن وهو «(يلاه) بنذم هدعب يذلا ماعلا وأ ماعلا

 لكف ؛باسحلاب كردت يتلا رومألا نم هنأل ؛ءيش يف ةناهكلا نم سيل

 ملع نم ربتعي ال البقتسم ناك ولو هنع رابخإلا نإف «باسحلاب كردي ءيش
 لاوحأ نم نآلا هب ربخي ام ةناهكلا نم لهو .ةناهكلا نم الو «بيغلا

 ؟كلذ هبشأ ام وأ ةعاس نيرشعو عبرأ لالخ يف سقطلا



 ؛مهوحنو ناهكلا يف ءاج ام باب | 5-5

 ' ؛وجالا فّيَكَت يهو «ةيسح رومأ ىلإ دنتسي اًضيأ هنأل ؛ال :باوجلا

 .نوكيف ؛ مهدنع ةقيقدلا نيزاوملاب فرعت ةنيعم ةفص ىلع فيكتي وجلا نأل

 انيأر اذإ يئادبلا ملعلا يف كلذ ريظنو ؛ ءرطمي إل وأ ءرطمي نأل اًحلاص
 :لزني نأ  كشوي :: :لوقن «باحسلا لقثو قربلاو دعرلاو مويغلا عمجت

 , «بيغلا ملع نم سيلف ؛سوسحم ءيش ىلإ دنتسا ام نأ مهملاف 9
 . نإ :نولوقيو «بيغلا ملع نم رومألا هذه نأ نونظي ةماعلا ضعب ناك نإو

 06 . ةناهكلاب قيدصت اهب قيدصتلا

 ظ :ينيِرافّسلا لاق امك ؛حيبق هراكنإ سحلاب كردي يذلا ءيشلاو

 ااجهلاب حيبق لهج هركنف اجح وأ سحب مولعم لكف

 e اًدحأ نأ نأ ولو هراكنإ نكمي ال نسحلاب ملعُي يذلاف
 : ew ناكل ؛عرشلا ىلإ

0 07 0 

 | .مومعلل يهف ؛ةيطرش :«نم» :هلوق

 ىلا نم : يأ ؛ةبسن وأ «فراعلا نم ةغلابم ةغيص : فاّرَعلاو

 ٠ 1 ٠ . ةفارعلا

 ٠ :ليقو ٠ لبقتسملا نع ربخي يذلا وهو «نهاكلا وه : ليق فارعلاو

 . ذإ ؛قاقتشالا هيلع لديو «معأ ىنغتتلا اذهو «اهلمعتسي تامدقمب بيغلا
 تاس هلم سا ير ليحل «ةفرعملا نم قتشم وه

 .. ةفرعملا
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 َنيِعَبْرأ ةالَص ُهَل ْلَبْقُت ْمَل ؛لوُقَي اَمٻ ُهَكَدَصَق ِءْيَش ْنَع ُهَلَأَسَف
 1 “«اًمْوَي

 : «اًموي نيعبرأ ةالص هل لبقت مل هقدصف ءىش نع ؛هلأسف» :هلوق

 ءاّموي نيعبرأ هتالص لوبق مدع بجوي هلاؤس درجم نأ ثيدحلا رهاظ

 :ماسقأ ىلإ مسقني هوحنو فارعلا لاؤسف ؛هقالطإ ىلع سيل هنكلو

 : الك يبنلا لوقل مارح اذهف ؛اًدرجم ًالاؤس هلأسي نأ :لوألا مسقلا

 ذإ ؛هميرحت ىلع لدي هلاؤس ىلع ةبوقعلا تابثإف ؛«. . .اًفارع ىتأ نم»

 .مرحُم لعف ىلع الإ ةبوقع ال

 يف نم راعي ال لق :ىلاعت لاق ثيح «نآرقلل بيذكت ا لع هقيدصت نأل رفك اذهف ؛هلوق ربتعيو «هقدصيف هلأسي نأ : يناثلا مسقلا

 .[50 :لملا] لل لإ با لَو توت
 ال «بذاك وأ قداص وه له :هربتخيل هلأسي نأ :ثلاغلا مسقلا

 لأس دقو .ثيدحلا يف لخدي الو ءهب سأب ال اذهف ؛هلوقب ذخأي نأ لجأل

 ؛أسخا :لاقف .خّدلا :لاق ؟كل تأَبَح اذام» :لاقف ؛دايص نبا هيب ىبنلا

 نأ لجأل ؛هل هرمضأ ءيش نع هلأس هيي يبنلاف ؛"«كَرْدَق ودعت نلف

 ههر مدت

 :هلوق نود (1701/54 .ناهكلا نايتإو ةناهكلا ميرحت باب ءمالسلا) يف ملسم :هجرخأ (۷0(۲)

 .«هقدصفا

 ۳۸١(. /5 ۰1۸ /6) ؟هدنسم» يف دمحأ مامإلا ةدايزلا هذه جرخأ دقو

 ملسمو ۳۷١(« /۲ «يبصلا ىلع مالسإلا ضرعي فيك باب ءداهجلا) يف يراخبلا :هجرخأ (۳)

 .رمع نبا ثيدح نم ؛(٤/٤۲٤۲۲ هدایص نبا ركذ باب «نتفلا) يف



ortمهوحنو ناهكلا يف ءاج ام باب م  

Besenecaerseceenonecenananevevenaraeecenananereneoanerenonennsenaceoneecenecarararevenenseon 

 نيبتي رومأ يف هنحتميف «هبذكو هزجع رهظيل هلأسي نأ :عبارلا مسقلا
 ال ةنهكلا لوق لاطبإو .اًبجاو نوكي دقو «بولطم اذهو «هزجعو هبذك اهب

 ىلع سيل انه لاؤسلا راصف ءاّبجاو نوكي دقو ءبولطم رمأ هنأ كش
 ةلدألا هيلع تلد ام بسح ىلع ليصفتلا اذه هيف لصفي لب «هقالطإ

 ْ ١ .ىرخألا ةيعرشلا

 ناهكلاو ءنرومأ يف سنإلا نومدخي نجلا نأ مالسإلا خيش ركذ دقو

 ا تكلا وم حلا :ةوفيتفيل# ءءامسلا ربخب مهوتأيل نجلا نومدختسي

 ا ا ( نوفيضي
 .لاحلا بسح

 ,n سنإلا ةحلصمل رومأ يف سنإلا مدخي ينجلاف

 الو هلو هللا يف هبحي هنأل لب «ةحلصم اهيف هل نوكي ال دقو «ةحلصم

 م كالا سس ويسوملا ةريجيرب توم صل نذ نأ كش

 . هللاب ناميولا

 1 لجو زع - هللا يضري ال اميف مهل سنإلا ةعاطل مهنومدخي دقو

 .كلذ هبشأ ام وأ  مهتدابع ؛يف وأ ءمهل حبذلا يف امإ

 | وأ انز نم مرحم رمأل سنإلا نومدخي امبر مهنأ كلذ نم برغألاو
 وأ «هب لاصتالاب ذذلتلاو قشعلاب يسنإلاب عتمتست دق ةينجلا نأل ؛طاول
 : ناشنإلا يف يذلا ينجلا ناك امبر ىتح «دوهشم مولعم رمأ اذهو «نيكعلاب

 , .نجلاب نيباصملا ىلع نوؤرقي نيذلا نم ملعي امك < «كلذب قطني

 ا و «مهدشرأو «مهبطاخو نجلا هيلإ رضح ل يبنلاو

 نوكي ام رفوآ هنودجت هيلع هللا e : مهل لاقف ؛ ؛هل ريظن ال
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weeveneesenanacensenereseceeraceresovenenenennennncasecenenseeneveneveecanecesecananrnenene 

 رمع دهع يف نأ ركذو ««مكباودل فلع يهف ؛ةرعب لكو ءاّمحل

 هنإ ىتح «ءايشأب هيصوت تناكو «نجلا نم ٌيئر اهل ةأرما هنع هللا يضر

 ينجلا اذه بهذف .هنع انل يثحبا :اولاقف ءاهيلإ اوتأف «موي تاذ رمع رخأت

 . "”ةقدصلا لبإ ْمِسَي هنأو ءاذك ناكم يف هنأ مهربخأو ثحبو ءاهيف يذلا

 يف يذلا لب «املسم حيحصا) يف تسيل :«هقّدَصف» :هلوقو

 يف اهتدايزو .««ةليل نيعبرأ ةالص هل لبقت مل ءيش نع ؛ هلأسف» :؟ملسملا

 نأ وأ ء«هقدصف» ظفللا اذهب اهنم لقن ىتلا ةخسنلا نأل امإ ؛فلؤملا لقن
 ««هلأسف» :«ملسم» نم ذخأف ءهلصأ راع «ملسم» ىلإ هازع فلؤملا

 . «هقدصفا :دمحأ نم ذخأو

 هنم مزلي له انه لوبقلا يفن :«ةليل نيعبرأ ةالص هل لبقت مل» :هلوقو

 وأ ءطرش تاوفل نوكي نأ امإ لوبقلا يفن :لوقن ؟آل ؤأ ةحصلا يفن

 ول امك «ةحصلل اًيفن لوبقلا يفن نوكي نيلاحلا نيتاه يفف ؛عنام دوجول

 .كلذ ىري نم دنع هتالص هللا لبقي مل بوصغم

 يفن امإ :يفنملا لوبقلاب دارملا نوكي امنإو «ةحصلا يفن لوبقلا يفن نم

 اضرلا مامت هب لصحي يذلا مامتلا هجو ىلع لبقت مل :يأ ؛ماتلا لوبقلا

 .ةبوثملا مامتو

 نبا ثيدح نم 7775/١( ؛حبصلا يف ةءارقلاب رهجلا باب «ةالصلا) يف ملسم :هجرخأ )١(

 .دوعسم

 . 08 ص) «ناجلا ماكحأ يف ناجرملا ماكأ» قفز
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 يف سس كلب لبا ايليا يك يملا دئارا دار هانا

 نكي مل اذإو «ةنسحلا كلت رجأل اًيزاوم اهرزو نوكيو ءاهطقستف «نازيملا
 نكل «ةمذلل ةئربمو ةئزجم تناك نإو «ةلوبقم ريغ اهنأك تراص رجأ هل

 .هتطقسأف ةئيسلاب لبو اهب لصح يذلا باوثلا

 | . ”«اموي نيعبرأ ةالص هل لبقت مل ؛رمخلا برش نما : ةي هلوق هلثمو

 نأل ؛هللعن نأ اننكمي.ال ددعلا اذه صيصخت :؛اًموي نيعبرأ» :هلوقو

 نوكف «هتمکح فرعي نأ ابلاغ ناسنإلا عيطتسي ال ددعب رذقملا ءىشلا

 نم اذهف ؛كلذب تصصخ اذامل ملعن ال نيسمخ ؤأ تاولص سمخ ةالصلا
 نم غلبأ هتنكح فرعت ال امب هلل دبعتلاو هلل دبعتلا اهب دصقي يتلا رومألا

 اذإ ناسنإلا نأ حيحص «للذتلا يف غلبأ هنأل ؛هتمكح فرعت امب هل دبعتلا.

 ا MS «رثكأ هسفن تنأمطا ةمكحلا فرع

 ثيح نم وهف ؛- لجو زع - هلل دبعتلاو دايقنالا لامك ىلع ليلد هتمكح

 نوكي مكحلا ىلإ ةنينأمطلا ثيح نم وهف ؛كاذ امأ «لمكأو غلبأ ةيدوبعلا

 'ءكش الي هيلإ تنأمطا ءيش يف ةمكحلاب تملع اذإ سفنلا نأل ؛غلبأ:

 ال ةيفيك وأ ددعب عرشلا هنّيَع امم ءايشأ كانهف ؛ًالوبقو هل اًدخأ تدادزاو
 نع ىلاعت هللا لاق امك نوكن نأ انليبس نكلو «هيف ةمكحلا ام ملعن

 محلل نكي نأ نأ ہوس هلا ىق اإ ٍةِْؤُم ا ٍمْوُمِل ناک اول :نينمؤملا

 ءرمخلا براش يف ءاج ام باب «ةبرشألا باتك) يف يذمرتلاو 400 /۲) دمحأ :هجرخأ 61
 ١9/5 (  .امهنع هللا يضر رمع نبأ ثيدح نم 4 ؟نسح ثيدحا : لاقو .'

 :«ةيرشألا باتك) يف هجام نباو ء(۱۹۷ ء1۱۸۹ «109/5/5) «هدنسم) يف دمحأ مامإلا جرخأو
 اورمع نب هللا دبع ثيدح نم هوحن ( /۲) «ةالص هل لبقت مل رمخلا برش نم باب

ENSنأ عيوب صال يككملا نت يبا يابو  

 | .امهنع هللا يضر سابع
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 :َلاَق ؛ ال يلا نع َء ء(ُهْنَع هللا َيِضَر) ةَريَرُه يِبَأ ْنَعَو

 يل ب ام ُهََدَصَف ءائِهاَك ىَتَأ

 رمألا ضيوفتو دايقنالاو ميلستلا انيلعف ۳١[. : بازحألا] مهم نم هرب
 . ىلاعت هللا ىلإ

 ؛ ينثتسا ام الإ ؛هلاؤسو فارعلا نايتإ ميرحت :ثيدحلا نم ذخؤيو

 «ةميظعلا دسافملا نم مهلاؤسو مهنايتإ يف امل ؛عبارلاو ثلاثلا مسقلاك

 ءايشأب نوتأي بلاغلا يف مهو «مهب سانلا ءارغإو مهعيجشت ىلع بترت يتلا
 . ةلطاب اهلك

FF ¥تنفك  

 يف ًالاجر اوناك مهنأو ءناهكلا ىنعم مدقت :«اًنهاك ىتأ نم» :هلوق
 رابخأ نم تعمس امب مهربختو «نيطايشلا مهيلع لزنت برعلا ءايحأ

 . ءامسلا

 «قداص هنإ :لاقو «قدصلا ىلإ هبسن :يأ :«ةقدصنف» :هلوق

 .تباثو حيحصو قح اذه :لاقف «هقيقحتو هتيبثت : ينعي ربخلا قيدصتو

 هنأ لمتحي ام ىتح «لوقي ام لك ىف ةماع «ام» :«لوقي امب» :هلوق

 .بذكلا مهيف لصألا نأل ؛هقدصي نأ زوجي ال هنإف ؛قدص

 يذلاو «لزنأ يذلاب : يأ :«دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف» :هلوق

 ُهَنلَو#“ :ىلاعت لاق «ليربج ةطساوب هيلإ لزنأ نآرقلا ةي دمحم ىلع لزنأ

 لاقو ء[۱۹۳ 23197 :ءارعشلا] 4بل علا دب دن © اعلا يم یز

 فرعن اذهبو ء[١١٠ :لحنلا] 4ير ني سُدّقْلَأ حور ُملَزَن لف :ىلاعت

 امأو «ىنعم ىلاعت هللا مالك نم هنأ يسدقلا ثيدحلا يف حجارلا لوقلا نأ

 ناكل كلذب لقن مل ول اننأل ؛هللا نع هاكح هنكل قلي لوسرلا نمف ؛هظفل
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 نع هيوري يب لوسرلا نإ ثيح «نآرقلا نم اًدنس عفرأ يسدقلا ثيدحلا

 .ليربج ةطساوب نآرقلاو ةرشابم هبر

 ا ماكحأ هل تبثت نأ بجول ؛اًظفل هللا مالك نم ناك ول هنألو
 قبطنت ال نآرقلا ماكحأ نأ ملع دقو «نيلئامتملا نيب قرفي ال عرشلا نأل

 الو :ةالصلا يف أرقي الو «هتوالتب دبعتي ال وهف ؛يسدقلا ثيدحلا ىلع

 ةلئامي ال هللا مالك نأل ؛اًرجعم ناكل ؛هللا مالك نم ناك ولو «هظفل زجعي

 ريجتسي كرشم ءاج ول هنأ ملعأ اميف ملعلا لهأ قافتاب اًضيأو «رشبلا مالك
 4 : لاقي نأ حصي الف ؛ةيسدقلا ثيداحألا هانعمسأو هللا مالك عمسيل

 . هللا مالک

 و «حيحصلا وه اذهو « هللا مالك نم سيل هنأ ىلع اذ لدف

 .اًظفل هللا لوق نم هنأ : يناثلاو ءامهدجأ اذه :نالوق كلذ يف

 لوقا بني هلك ىبتلاو اف هره صم كيف رفق لاق ن
 ؟قاوسملا تيدا اذه وع قوقلا لوقمو ىا هللا اف رر الإ
 «یشسزم لاق :ميهاربإو نوعرفو ىسوم نع ىلاعت هللا لاق امك اذه :انلق
 مهمالك نم سيل ظفللا اذه نأ ملعن اننأ عم : . .ميهاربإ لاق «نوعرف لاق

 لديو «مهنع ًالقن لقت امنإو «ةيبرعلا ةغللا تسيل مهتغل نأل ؛مهلوق الو

 لدي'امم ؛ظافلألاو رصقلاو لوطلاب فلتخت نآرقلا يف صصقلا نأ اذهل

 لاق امك كا نأ ىلع
 ىلا لإ © دوئ ام ب ىَنِإ دوم و ديبل مها ّلاَق ¥ :ىلاعت

 ٍهِمْوَمِل سوم 2 TT 3 ء”5 :فرنخزلا] نر
 َّنِإ لوح حالل لاق :نوعرف نع لاقو ء[۱۲۸ : فارعألا] يّ اونيكس
 3 .["5 0 رسا اله
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E 
 ا هاوَر .

 ا  هاَمِهِطْرَش ىَلَع ٌحيِحَص» :لاّقَو  مكاَحلاَو ٍةَعَبْرألِلَو

 فصو ةملك لك نأ ةنسلا لهأ ركذ :«دمحم ىلع لزنأ امب» :هلوقو

 هناحبس - هللا ولع ىلع ةلاد ىهف ؛هللا نم لزنأ وأ لّزَتُم هنأب نآرقلا اهيف

 «ىلعأ نم نوكي لوزنلا نأل ؛هللا مالك نآرقلا نأ ىلعو «هتاذب  ىلاعتو

 .هب ملكتم نم الإ نوكي ال مالكلاو

 ىلع لزنأ ام نأ :كلذ هجو Se RI :هلوقو
 4ّا الإ بتلا ضرألاو ٍتومَسلَأ يف نَم دلعي ال لث# : هيف ىلاعت هللا لاق دمحم
 ؛تابثإلاو ىفنلا هيف نأل ؛رصحلا قرط ىوقأ نم اذهو ء[١٦ :لمنلا]

 ؛ هللا الإ بيغلا ملعي ال هنأ ملعي وهو بيغلا ملع يف نهاكلا قّدصُي يذلاف

 نآرقلا نأ دقتعي الو الهاج ناك نإو «ةلملا نع اًجرخم ربكأ اًرفك رفاك وهف
 .رفك نود رفك هرفكف ؛بذك هيف

 «ىئاسنئلاو ءدواد وبأ :مه ةعبرألا :؟مكاحلاو ةعبرأللو» :هلوق

 باتك هل نكل «؟نئسلا)» لهأ نم سيل مكاحلاو «هجام نباو «يدذمرتلاو

 . ؟مكاحلا حيحصا یمس

 نکل ءملسمو يراخبلا طرش : يأ :؛امهطرش ىلع حيحصاا :هلوق

 وبأو ١7(: :17/5) ؛ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلاو 22875 )٠۸/۲« دمحأ :هجرخأ )١(

 ةيهارك يف باب «ةراهطلا) يف يذمرتلاو rro/t)» ءنهاكلا يف باب « «بطلا) يف دواد

 نع «مرثألا ميكح ثيدح نم الإ ثيدحلا اذه فرعن ال :لاقو ؛2 « ضئاحلا نايتإ

 .«هدانسإ لبق نم ثيدحلا اذه دمحم فعضو 1 . ةريره يبأ نع ‹يميجهلا ةميمت يبأ

 )١/ يمرادلاو ۲٠۹/١(« «ضئاحلا نايتإ نع يهنلا باب «ةراهطلا) يف هجام نبا :هجرخأو

 «راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو )018/١«: يليقعلاو ؛(707) دوراجلا نباو «2489
«(E /)ننسلا» يف يقهيبلاو “ «(4A/۷)طرش ىلع هححصو )8/١( مكاحلاو  

 :نيلا
 .(08/90) ةءاورإلا» يف ف ينابلألا هححص ثيدحلاو
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 ااا ووو امو م اوم امو موو رم م ممم موو وهموم

 ىلع رمألا نوكي دقف ؛الإو ءدقتعي ام ىلع اذن «امهطرش ىلع» هلوق

 . كلذ فالخ

 E ا :هلوق ىنعمو

 كانه:نأ ركنن ال نحنو .هيف دوجوم ملسمو يراخبلا هطرتش ڈا ام نأو

 جيحضصلا ابعوتسي مل امهنأل ؛ملسمو يراخبلا اهركذي مل ةحيحص ثيداحأ

 ىلع ثيدحلا اذه نإ :لاق نم لوق يف رظني نكلو «عقاو رمأ اذهو «هلک

 نوكيو Ne ابل لع ب درعا ور ةاييارم

 .اهلجأ نم ثيدحلا اكرتو اهاملع ملسمو يراخبلا

 اذهلو AE :نولوقي' : : [حيحص : :هلوقو

 نبا عضوب الو «نابح نبا قيثوتب الو «مكاحلا حيحصتب ةربع ال :اولاق
 .رذنملا نبا عامجإب الو: ءيزوجلا

SSال :ْيأ ؛(ةربع ال) ةملك نأل فيلا  

 ترتدت يآ عم »لاجلك نم ویش تحوي ل دنا كارلا «هيلإ تفتلي

 :لوقي عامجإلا لقن اذإ اًمئاد هنأ تدجوو هللا همحر رذنملا نبا مالك

 الو ءهسفنل ظفتحا دق اذهب وهو «ملعلا لهأ نم هلوق ظفحن نم عامجإ

 اذ لجرلا ناك اذإ : :لوقن كلذ عم اننكلو . اهعسو الإ اًسفن هللا فلكي

 ال لجرلا اذه ناك اذإ امأ ءاًعامجإ لوقلا اذه نؤكي دقف ؛ عساو عالطا

 الو ءهب قثوي الو اًعامجإ نوكي ال اذهل هلوق نإف ؛هلوح ام الإ فرعي

 . عامجإ هنأب مكحن

 ا ف هز وودي ل :لجر لاق ولف : هلام

 رسما دمار ؛ملعلا لهأ نم هلوق ظفحن نم عامجإ اذه لاقو

 سيلا ون ند ا يم



 o41 مهوحنو ناهكلا يف ءاج ام باب

 ْدَقَف ؛لوقت ب اَمب ُهَقَّدَصَق ءائجاَت وأ اًاَرَع ىَتأ نما :ةرْيَرُه يا ْنَع
 . نل ِدَّمَحُم ٍدّمَحُم ىَلَع لزا اَمِب رف

(Dt وس 00 o - 000 م for TE 

 «كشلل نوكت نأ لمتحي «وأ» : «اًئهاك وأ اًفارع ىتأ نم» :هلوق

 ظفلب يناثلاو «فارع ظفلب لوألا ثيدحلاف ؛عيونتلل نوكت نأ لمتحيو
 . عيونتلل ؛وأ» نوكتف ؛امهنيب عمج ثلاثلاو «نهاك

 نأل ؛هنع ناينغم يناثلاو لوألا نأ عم ثيدحلا اذهب فلؤملا ءاجو

 تقثوف ربخب كربخأ الجر نأ ول تيأرأ «لولدملا يرقي امم ةلدألا ةرثك

 نأ نيب عراشلا قّرَف اذهلو «ةوقو اًقثوت تددزا هب كربخأو رخآ ءاج مث «هب

 .نيدهاش وأ دحاو دهاشب ناسنإلا يتأي

 وأ اًفارع ىتأ نم» :ةريره يبأ ثيدح نأ :فلؤملا عينص رهاظو

 : هدعب يذلا يف لاق امل هنكل «ةريره ىبأ نع لاق هنأل ؛ فوقوم هنأ «اهاك

 .عوفرم هلبق يذلا ثيدحلا نأ اندنع حجرت «اًقوقوم»

 ىلع هححصو )8/١(  ؛كردتسملا» يف مكاحلاو :(474/؟) دمحأ مامإلا :هجرخأ )١(

 ۱۳١(. /۸) يقهيبلاو ء امهطرش

 يف يقارعلا لاق» :(505ص) ؛ديمحلا زيزعلا ريسيت» يف ناميلس خيشلا حراشلا لاقو

 ىلإ فنصملا وزعف ؛اذه ىلعو «يوق هدانسإ :يبهذلا لاقو ‹حیحص ثيدح :«هيلامأ»

 يف هازع هنإف ؛ظفاحلا كلذ يف عبت هنظأو ءمهنم ٌدحأ هوري مل هنإف ؛كلذك سيل ةعبرألا

 .؛هلبق يذلا دارأ هلعلو ءمهوف ؛مكاحلاو نئسلا باحصأ ىلإ «حتفلا»

 , 057 /5) «ريدقلا ضيفا ء(۲۱۷ /۱۰) «يرابلا حتف» :رظناو

 دئاوز نع راتسألا فشك» يف امك ؛رازبلاو )٠٠٠٠٠(« ؛ريبكلا» يف يناربطلا :هجرخأ (۲)

 ٤٤۳(. /۲) «رازبلا

 لاقو «اًفوقوم ديج دانسإب ىلعي وبأو رازبلا هاور» )۳1/٤(: «بيغرتلا» يف يرذنملا لاق
 يف ظفاحلا لاقو ««تاقث رازبلاو ؟ريبكلا» لاجرو» :(0118/0) «عمجملا» يف يمثيهلا
 .؟ديج هدانسإ» )1١//110(: «حتفلا»



orمهوخنو ناهكلا يف ءاج ام باب :  

 هَل ريطت وأ َريطَت ْنَماَنِم سيل : اًعوُفْرَم ِنْيَصُح نب َناَرْمِع ْنَعَو

 . لب يبنلا ىلإ :يأ : «اًعوفرم» :هلوق

 ىلغ لدت ال اهنأو «ةملكلا هذه ىلع مالكلا مدقت :«انم سيل» :هلوق

 .لاحلا بسح ىلع لب «مالسإلا نم لعافلا جورخ
 مولغملا وأ عومسملا وأ يئرملاب مؤاشتلا وه : ريطتلا : «ریطت» :هلوق

 نولءافتي وأ نومءاشتي اوناك برعلا نأل ؛ريطلا نم هلصأو «كلذ ريغ وأ

 ۰ ی و ا

 ع ی ا یا
 هيلع لكوتيو هللا ىلع دمتعي لب ءزئاج ريغ ااذهف ؛مءاشتو هکرت رْثَعَت هلوأ

 كنأل ؛مءاشت الو «هيف رماغف ؛اًريخ رمألا اذه يف نأ ملعت كنأ تمد امو

 مث ؛ةرم لوأ لمعلا يف قفوي مل ناسنإ نم مكف ؛ةرم لوأل هيف ققوت مل
 ۰ !؟ةرم ثلاث وأ ةرم يناث يف قفو

 مل هنكلو «تارم ةدع وحنلا بلط - وحنلا مامإ  يئاسكلا نإ :لاقيو

 ىتح «طقستف «رادجلا ىلإ اهب دعصتف «رمت ةاون لمحت ةلمن ىأرف «قفوي

 :لاقف ؛هتزواجتو رادجلا ىلإ اهب تدعص مث «تارم ةدع كلذ تررك

 ملع دباكأس انآ نذإ «تحجن ىتح ةاونلا هذه دباكت ةلمنلا هذه !هللا ناحبس

 .وحنلا يف ةفوكلا لهأ مامإ راصف ؛دياكف . حجنأ ىتح وحنلا

 لثم .«هل ريطتي نم رم : يأ ؛لوعفملل ءانبلاب :«هل ريظُن وأ» :هلوق

 بحاص تنأو «ينالفلا ناكملا ىلإ رفاسأس و «صخش يتأي نأ

 نمف ءال مأ ةكرابم ةهجولا هذه له :رظنأل كريط رجزت نأ ديرأو «ريط

 . للاب لوسرلا هنم ربت دقف ؛ كلذ لعف

 .هريغل ريطت وأ ءهسفنل ريطت نم لمشي «ريطت نم :هلوقو

 .(هاوص) (1)



 of مهوحنو ناهكلا يف ءاج ام باب

 ءائهاگ ىَنَأ ْنَمَو و وكتبوا كل کن وأ یھکن وأ

 يف بيغلا ملع ءاعدا ةناهكلا نأ قبس :«هل نهكت وأ نهكت وأ» :هلوق
 نمو «نهكتم اذهف ؛عقي امبرو ءاذكو اذك نوكيس :لوقي 20 لبقتسملا
 «يتأيس اًنالف ناب نهكت :مهلوق سانلا بولسأ يف نآلا عاش هنأ بيرغلا
 ال اذهو ءحابم رمأ ىلع مرحم لمع ىلع لادلا ظفللا اذه نوقلطيو
 «ةحابم اهلك ةناهكلا نأ نظي رومألا نيب قرفي ال يذلا يماعلا نأل ؛يغبني
 . هتحابإ مولعم حابم ءيش ىلع ظفللا اذه قالطإ ليلو

 نأك ل نهكتي نأ نهاكلا نم بلط : يأ :«هل نهكت وأ» :هلوق

 ةنسلا يف وأ «ينالفلا رهشلا ىف وأ ءاّدغ ينبيصي اذام :نهاكلل لوقي
 . الي لوسرلا هنم أربت اذهو «ةينالفلا

 نايب مدقتو «رحسلا فيرعت مدقت : «هل رجس وأ رح س وأ)» :هلوق
 قفز 5
 .` هماسقأ

 هنمو ءهل رحسي نأ رحاسلا نم بلط : يأ :«هل رجس وأ» :هلوق

 هوجو ىلع اهنولمعتسي اوناكو «هيف ةلخاد يهف ؛رحسلا قيرط نع ةّرْمْنلا
 نوكتيف ءاًصاصر هيف نوُبصَيو «ءام هيف تسطب نوتأي مهنأ اهنم «ةعونتم
 ‹صاصرلا اذه يف رحاسلا ةروص نوكت : يأ ؛رحاسلا هج وب صاصرلا اذه

 «مرحملا رحسلا عاونأ نم اذهو ««صاصرلا بص» اندنع ةماعلا اهنومسيو
 . ””هلعاف نم هي هللا لوسر أربت دقو

 .خلإ .٠ . .اًئهاك ىتأ نمو» :هلوق : ثيدحلا اذه نم دهاشلا

 )١( )ص١الم(.

 )0( )ص٤۸4٩۹(.

 )۳( قبس )ص٥٤٩(.
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 00 N ا ا ب ب

 E د امہ ُهَقَدَصَق
 ُراّرَبلا ُهاَوَر .

 یب داسي

خ ْنِم نسخ د داسا (ِطَسْوألا# ي يف .ُِناَرَبَطلا ُهاَوَرَو
 نبا ثید

 ت

 ا . ىَنأ نموا : ِهِلْوَق نود ؛ساّبَ

 ٍتامّدَقُمِب ٍروُمألا َةَفِرْعَم يِعّدَي يذلا : ٌفاّوَعلا» :ٌئوَعَبلا َلاَق

 نبا ثيدح. نم نسح دائسإب «طسوألا» يف يناربطلا هاورو» :هلوقو

 .لوآلل اًيوقم اذه نوكيف ؛خلإ.«. . . سابع

 رومألا ةفرعم يعدي يذلا فارعلا :يوغبلا لاق» :هلوق .

 نأ امإو «ةغيصلا اهب داري نأ امإف .ةغلابم ةغيص :فارعلا :2. . .تامدقمب

 يعّدَي نم لك سيلو' «ءايشألا ةفرعم يعدي يذلا وهو .ةبسنلا اهب داري

 ةفرعم يعديف «بيغلا ملعب قلعتت ةفرعم يعدي نم نكل ءاًقارع نوكي ةفرعم

 او ةلاضلاو قورسملا ناكم ىلع اهب لدبي تاعدقمب نومألا

 لبقتسملا ةفرعم ىعدا نمل لماش هنأ : هللا همحر يوغبلا مالك رهاظو

 ذق ةلاضلا كلذكو «ةقرسلا دعب ملعي قورسملا ناكم نأل ؛يضاملاو

 لاق اذهلو «ملعلا لهأ نيب ةيقافتا تسيل ةلأسملا نكلو «عايضلا لصح

 وه : نهاكلاو :نماكلا هفارغلا :يأ ؛؛وه :ليقو» :هللا همحر فلؤملا

 . .لبقتسملا يف تايْيغُملا نع ربخي يذلا .

 )١( يمئيهلل ؛دئاوزلا عمجما و 6779 /4) «بيغرتلا» يف امك ؛رازبلا :هجرخأ )٥/١۱۷(:

 نب قاحسإ الخ ؛حيحصلا لاجر هلاجرو» : : ئمثيهلا لاقو «اديج هدانسإ» :يرذنملا .لاقو

 .؟ةقث وهو «عيبرلا
 فو ءةطسوألا' يف يف يناربطلاو رازبلا هاور» : :(111/5) هدئاوزلا عمجم» يف يمشيهلا لاق فقز

 .؟فيعض وهو «حلاص نب ةعمز
1 

 .«نسح هدانسإ» :(79 /4) «بيقرتلا» يف يرذنملا لاقو
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 .«كلذ رخو ِةَلاَضلا ِناَكَمَو ٍقوُرْسَملا ىَلَع اهب ُلَدَُْي
 ِتاَنيَعُملا نَع ُرِبْخُي يِذّلا َوُه :ُنِماَكلاَو .ُنِهاَكلا َوُه :َلِيِقَو

 . ريِمَّضلا يف اّمَع ُرِيْخُي يِ :لْبقَو

 مَجَنْملاَو ِنِماَكْلِل مسا ُفاّرَعلا : : َةّيِمْيَت نبا ساّبَعلا 0 َلاَقَو

 .«قْرطلا هِذهب ِروُمألا ٍةَفِرْعَم يف ُمُلَكَتي ْنَّمِم ءمِهِوْحَنَو ٍلاَمَرلاَو

 اًئيش رمضت نأ :يأ :؛ريمضلا يف امع ربخي يذلا وه :ليقو» :هلوق
 ىف تابيغملا وأ .اذكو اذك ٌترمضأ :لوقيف ؟ٌترمضأ ام :لوقتف
 اذام ؟ينالفلا مويلا يف ينالفلا رهشلا يف ثدحيس اذام :لوقت «لبقتسملا

 .يردي ال وهو ؟يدلو مدقي ىتم ؟يتأرما دلتس

 : ليقف ؛فارعلا فيرعت يف اوفلتخا ءاملعلا نأ : ةصالخلاو

 ناكم ىلع اهب لدتسي تامدقمب رومألا ةفرعم يعدي يذلا وه

 .تعقو رومأ نع ربخي نمل الماش نوكيف ؛اهوحنو ةلاضلاو قورسملا

 .لبقتسملا يف تابيغملا نع ربخي يذلا

% *% +%* 

 نب ميلحلا دبع نب دمحأ وه :«ةيميت نبا سابعلا وبأ لاقو» :هلوق
 باب نم هكرتي ملو «جوزتي ملو «سابعلا يبأب ىنكي + يمينا نب :مالسلا ديغ

 «ةوهشلا ةلق عم يملعلا داهجلاب ًالوغشم ناك ملعأ هللاو هنكلو «ةينابهرلا

 اًدلو هل نأ نوروَرَملا يعدي امك سيلو «جوزتل ة ةوهشلا يوق ناك ول الإو



 مهوحنو ناهكلا يف ءاج ام باب : 1 . ندا

 خيش نكلو اذهب مزج حالا شنا :خيشلا مالك رهاظو

 سيل ليقب ركُذ ام نأ مولعمو «ليقب هركذو «فارعلا ليقو : :لاق مالسإلا

 ليلد اذهف ؛هضقني ملو هلقن اذإ هنأ حيحص «هب لوقي لقانلا نأب مزجي امم

 : .هاضترا هنأ ىلع

 لاق مث ءهاضتراو لوقلا اذهل قاس مالسإلا يشف لا لك و

 مهنإف ؛ ؛مهوحنو مُجنُملاو لامّرلا ءالؤط ضعبل صاخ مسا هنإ : لیق ولو '

 نع تبث ام وهو ءاّيونعم اًمومع اندنع نأل ؛يونعملا مومعلاب هيف نولخدي
Eظفللا نوكي ثيحب ءظفللا هيلع لد ام وهو هس  

 E EE she SE .هل الماش

 :تالاح ثالث هل نجلل
7 

 يف اين هل وكي نأك « هللا E نأ: 7 لاحلا 1

Eيح همای هر  

 اذهف ؛اًعرش ةبولطم رومأ ىلع ةنوعملا يف وأ ؛نجلا نم هئارظنل عرشلا غيلبت

 هللا ىلإ ةوعدلا نم وهو ءابولطم وأ اًدومحم اًرمأ نوكي دق هنإ لب «هب سأب ال

 ىلإ اولوو «نآرقلا مهيلع أرقو ايب يبنلا اورضح نجلاو «- لجو زع-
 نأل ؛ءاملعلاو داهزلاو دابعلاو ءاحلصلا مهيف نجلاو ك0 والم مهموق

 .راذنإلا يف  هناحبس هلل اًعيطم اًدباع ءرذني امب اًملاع نوكي نأ دب ال رذنملا

 مهنم بلطي نأ لثم «ةحابم رومأ يف مهمدختسي نأ : ةيناثلا لاحلا

 توكت.نأ ظرشب زئاج اذهف :لاق «ةحابملا رومألا نم رمأ ىلع نوعلا

 )١( فاقخألا] 4 . . : َناَءْرْفلأ َنوُعِمَتْسَي نجلا ني مَ َكَلِإ اقم 2019 :ىلاعت هلوق يف امك ! ۲۹[ ٠



 oY مهوحنو ناهكلا يف ءاج ام باب

 يِف َنوُرُظْنَيَو (ِداَج اَبَأ) َنوُبْتْكَي مْوَق يِف سابع ُنبا َلاَكَو
 0 ااا 1 ا : 6 موجْلا

 ال ينجلا ناك ول امك ءاًمارح راص ؛ةمرحم تناك نإف «ةحابم ةليسولا

 1 . كلذ هبشأ ام وأ هل دجس وأ هل حبذ اذإ الإ هرومأ يف هدعاسي

 يبأ ركف لغتشاف «هرفس يف ةرم تاذ رخأت رمع نأ درو ام ركذ مث

 ولف «نجلا نم بحاص اهل ةنيدملا لهأ نم ةأرما نإ :هل اولاقف «ىسوم
 مث ءينجلا بهذف «لعفف ءرمع نع ثحبلل اهبحاص لسرت نأ اهترمأ
 يف ةقدصلا لبإ مسي وهو «سأب هب سيل نينمؤملا ريمأ نإ :لاقف «عجر

 . حابم رمأ يف مادختسا اذهف ؛“ينالفلا ناكملا

 سانلا لاومأ بهنك ؛ةمرحم رومأ يف مهمدختسي نأ :ةثلاثلا لاحلا

 راص اًكرش ةليسولا تناك نإ مث ءمرحم اذهف ؛كلذ هبشأ امو «مهعيورتو

 ينجلا اذه ناك ول امك «ةيصعم راص كرش ريغ هتليسو تناك نإو ءاًكرش

 اذهف ؛ناودعلاو مثإلا ىلع هعم نواعتيو قسافلا يسنإلا اذه فلأي قسافلا

 .كرشلا دح ىلإ لصي الو ءاناودعو اًمثإ نوكي

 مهقدصيو «نجلا 1 وأ «نجلا لأسي نم نإ :لاق مث

 ةءارق وه نجلا نم قيرطلاو ءرفكو ةيصعم اذهف ؛نولوقي ام لك يف

 هبرقي الو «ظفاح هللا ل «يسركلا ةيآ

 لإ هک 1 I : : يهو ری هنع كلذ تبث امك ؛حبصی ىتح ناطيش

 .ةيآلا <. . ا سلا وه 7

 تسيل انه واولا :«موجنلا يف نورظنيو داج ابأ نوبتكي» :هلوق

 .(٥۳٥ص) قبس (۱)
 اًئيش ليكولا كرتف الجر لكو اذإ باب «ةلاكولا) يف مزجلا ةغيصب اًفلعم يراخبلا :هجرخأ (۲)

 ١54/5(. «لكرملا هزاجأف



 مهوخنو ناهكلا يف ف ءاج ام باب هم

 .“«قالخ ْنِم ِهّللا َدْنِع هَل كلذ َلَعَف ْنَم ىرأ اما

E نورظني مهنأ لاحلاو» : E 

 .اهتكرحو موجنلا ريسب

E Eملعأ ' 

 ١ نظأ ام :ىنعمب مضلابو

 تشرق صَقْعَس نملك يطخ زوم Ê : يه :(داج ابأ» : :هلوقو

 : : نيمسق ىلإ مسقني داجابأ مّلعَتَو .. .غظض ذخل

 .؛كلذ هبشأ امو «لمجلا باسحل اهملعتن نأب حابم ملعت : لوألا

 ءاهب نوخرؤي ءاملعلا ىتح ءاهنولمعتسي سانأ لاز امو هب سأب ال اذهف

 ادجسملا ءانب خيرات يف هللا همحر يدعس نب نمحرلا دبع انخيش لاق
 0 : ميدقلا عماجلا

 ' انببلااف ىفاودعاس نم ىتملا طغاواضرلاب دج

 'انلرفغا ببينملا لوق ىیهتننا نیح هخیرات

 .ھ ۲ را لمجلا ت «انل رفغا» :هلوقف

 ' دئاصقلا يف ىتح «ىطسولا روصعلا يف ءاملعلا اهب ىنتعا دقو
 درب ملو yy .اهريغو ةيوُحّنلاو ةيهقفلا

 . مسقلا اذه سابع نبا

 و E وتو «مّرَحُم : : يناثلا

 )١( يف قازرلا دبع :هجرخأ  ND Ea«ىربكلا اا يف يقهيبلاو )۱۳۹/۸(.
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 وأ ةقفاوملاب اولدتسيل موجنلا يف نورظنيو ءاهبورغو اهعولطو اهتكرحو
 بذجلاك ؛مومعلا ليبس ىلع امإ a ىف ترحماب ىلع ةفلاخملا
 لوقي نأك ؛صوصخلا ليبس ىلع وأ «كلذ هبشأ امو برحلاو ضرملاو
 هبشأ امو اذه يف سحن وأ ةداعس وأ رقف وأ ضرم كل ثدحيس : صخشل

 موجنلا تاكرح نيب ةقالع كانه سيلو فذهب هذه نوطبري مهف ؛كلذ

 . ضرألا يف عئاقولا فالتخاو

 .«قالخ نم هللا دنع هل كلذ لعف نم ىرأ ام» :هلوقو

 . بيصن : يأ : ؛قالخا :هلوق

 بيصن هل سيل يذلا نأل ؛مهرفك ىري هنأ سابع نبا مالك رهاظ
 'نإو «نينمؤملا نم دحأ نع اًقلطم بيصنلا ىفني ال ذإ ؛رفاكلا وه هللا دنع

 ىلإ هرمآ رخآ راص مث ءاهنع هللا زواجت وأ «هبونذ ردقب بّذُع بونذ هل ناك
 . هللا دنع هدجي يذلا هبيصن

 نم لامرلاو مجنملاو نهاكلا مكح هللا همحر فلؤملا نيبي ملو

 ايندلا يف مهمكحف «مهرفكب انمكح نإ اننأ كلذو ءايندلا يف ةبوقعلا ثيح
 لو «اوبات لوف «لوباتتسي مهن .اًرافك اولتق ؛الإو ءاوبات نإف «نوباتتسي مهنأ

 وأ «رفكلا ىلإ لصي ال رحسلا نوكل امإ ؛مهرفك مدعب انمكح نإو

 عفدل مهلتق بجي هنإف ؛فالخ اهيف ةلأسملا نأل ؛نورفكي ال مهنإ :انلق

 تسيل لتقلا بابسأ نأل ؛مهرفك مدعب انلق نإو ىتح «مهترضمو مهتدسفم

 امَّنِإ :ىلاعت لاق «ةعونتمو ةددعتم بابسأ لتقلل لب ءطقف رفكلاب ةصتخم

 وأ اولسي نأ اَداَسَك ٍضآلا ىف َنْومْسِيَو ملوسرو هل دورا َنَلا اورج
 «ضْرَأْلا ترم امني وأ فنا نِي مُهُلْمْرأَو ْمِهيِدِيَأ ملم وأ اوبَلكمُي
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 ' هنإف ؛ مهايند وأ 2 رومأ سانلا ىلع دقن نم لكف ؛[۴۳ :ةدئاملا]

 ا رومألا هذه تناك اذإ اميس الو «لتق ؛الإو «بات نإف «باتتسي

 .مالسإلا نم جارخإلا

 : ماسقأ ىلإ مسقني موجنلا يف رظنلاو

 ا «ةيضرألا ثداوحلا ىلع اهريسو اهتاكرحب لدتسي نأ :لوألا

 : ةربدملا يه موجنلا هذه نأ دقتعا نإ كرش وهف ؛ةصاخ وأ ةماع تناك

 ' ببس اهنأ دقتعا نإو «ةلملا نع جرخم رفك وهف ؛اًكرش اهل نأ وأ ءرومألا

 لي .يبنلا لوقل ؛اًرفك ىّمسُي نكلو «ةلملا نعإجرخم ريغ ه هرفكف ؛طقف
 ! هللا :اولاق ؟مكبر لاق اذام نوردت له» :ليللا نم تناك ءامس رثإ ىلع

 :لاق نم امأ «رفاكو يب نمؤم يدابع نم حبصأ :لاق :لاق . ملعأ هلوسرو

 : لاق نم امأو «بكوكلاب رفاك يب نمؤم كلف ؛هتمحرو هللا لضفب انرطم

 . '”:بكوكلاب نمؤم يب رفاك كلذف ؛اذكو اذك ءونب انرطم

  "”ةلئاق داقتعا بسحب نيمسق ىلإ مسقني رفكلا اذه نأ انل قبس دقو

 , لوصفلا ىلع اهريسو اهتاكرحب :لدتسيل موجتلا لعمل نأ : يناثلا

 هنأل . ؟ ةحابملا رومألا نم اذهف ؛ههبشأ امو سرغلاو داصحلاو رذبلا تاقوأو

 . ةيويند رومأ ىلع كلذب ناعتسي

 . «ةلبقلا 9 تاؤلصلا تاقوأ ةفرعمل اهملعتي نأ : ثلاثلا مسقلا

 0 دقو «عورشم انه ملعتلاف ؛ةعورشملا رومألا نم كلذ هبشأ امو

 . نيع ضرف وأ ةيافك ضرف

  (0يتأي )۲/ ٣۰(.

 0( )صض٥۱۹(,



 0۵1 مهوحنو ناهكلا يف ءاج ام باب

 :لئاسَم هيف ©

 .ٍنآْرَقلاِب ِناَميإلا ْعَم نهاكلا ُقيِدْضَت ُعِمَتْجَي ال :ىلوألا

 .ُهَل نهن ْنَم ُرْكِذ : ةثلاثلا

 . هَل َرّيَطُت ْنَم ُرْكِذ : ةعبارلا

 .ُهَل رحس ْنَم ُرْكذ :ةسماخلا

 : لئاسم .هيف

 نم ذخؤي :نآرقلاب ناميإلا عم نهاكلا قيدصت عمتجي ال :ىلوألا ©
 ىلع لزنأ امب رفك دقف ؟لوقي امب هقدصف ءائهاك ىتأ نما هب :هلوق

 .رفكلا مظعأ نم اذهو «نآرقلاب بّذك هنأ :ههجوو «ادمحم

 لزنأ امب رفك دقف» :هلوق نم ذخؤت :رفك هنأب حيرصتلا :ةيناثلا ©
 .ادمحم ىلع

 ؛ نيصح نب نارمع ثيدح نم ذخؤت :هل نهكُت نم ركذ :ةثلاثلا ©

 . هنم ليي ىبنلا ةءارب ىف نهاكلاك هنإ : يأ ؛«انم سيل» :لاق ثيح

 .؛هل ريطت وأ: هلوق نم ذخؤت :هل ريطُت نم ركذ :ةعبارلا ©

 . (هل رحّس وأ» :هلوق نم ذخؤت :هل رحس نم ركذ :ةسماخلا ©

 دق هنأل ؛هل ريطت وأ ءهل رحس وأ «هل نهكت نم ركذب فلؤملا ىتأو

 اذهو «نيريطتملا يف اذهو «ناهكلا يف اذه لوقيف «ضراعم هيف ضراعي

 يف مهلثم وهف ؛كلذ هل لعفي نأ بلط نم نإ :لاقف ؛ةرحسلا يف
 . ةبوقعلا



  ooمهوحنو ناهكلا ىف ءاج ام باب ,

 ٍداَجاَبَأ َمّلَعَ نم ٌُرْكَِذ :ةسداسلا .

 ا نهاكلا ن نس : قزل رک : ةعباسلا

 "دنع ل ن هياكل ل : داج ابأ ملعت نم ركذ :ةسداسلا ©

 .  كلذ ى قبس دقو ءاهيلع لر يتلا لاحلا بسح ىلع الإ ؛مذي الو

 ةلأسملا هذه يفو :فارعلاو نهاكلا نيب قرفلا ركذ :ةعباسلا ©

 ٠ | : ملعلا لهأ نيب فالخ
 نع ربخي يذلا وه :نهاكلاو نهاكلا وه فارعلا نأ :لوألا لوقلا

 .امهنيب قرف الف ؛نافدارتم امهف ؛ لبقتسملا يف تابيغملا

 رومألا ةفرعم ىلع لدتسي يذلا وه فارعلا نأ :يناثلا لوقلا

٠ OG NEN BE Skنم معأ : 

 :٠ صاخلاو ماعلا باب نم امهف «هريغو نهاكلا لمشي هنأل ؛نهاكلا

 نهاكلاو  ءريمضلا يف امع ربخي يذلا وه فارعلا نأ : ثلاثلا لوقلا

 لا للا نفك الا نع رحاب يللا رح

 .صتخي فارعلا نأ وأ «هنم معأ هنأ وأ نهاكلا وه فارعلاف

 ؛نانيابتم امهنأ رهاظلاو «نانيابتم امهف ؛لبقتسملاب نهاكلاو «يضاملاب
 .ةفرعم يعدي نم فارعلاو] لبقتسملا يف تابيغملا نع ربخي نم نهاكلاف

 ريغ [كلذ وحنو ةلاضلا ناكمو قورسملا ىلع اهب لدتسي تامدقمب 0

 .يفامع ربخي يذلا وه فارعلاو :انلقل نينيابتم اناك ول امهنأل حض

 Cp ف لاقيف صاخلاو ماعلا باب نم انوكي نأ وأ

 . نيسوقلا نيب انه

  ( (0)ص٤۸ ٥( .
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 تا
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 ٍةَرشّتلا يف َءاَج اق

 :ةرشنلا فيرعت *

 . قيرفتلا وهو ءرشنلا نم َةَلْعُف :نونلا مضب ؛ةغللا يف

 .هقرفيو «هليزيو «هعفري :روحسملا نع رحسلا لحي يذلا اذه نأل

 نسحأ نم وهو «هللا همحر فلؤملا هلاق امم نيبتي وهف ؛اهمكح امأ
 . تانايبلا

 «ةجلاعملاو ءاودلا باب نم روحسملا نع رحسلا لح نأ بير الو
 نأل .اهنم حابملا مسقلا يف نكل «هللا هجو هب ىغتبا نمل ريبك لضف هيفو
 ال ثيح ءردصلا قيضو هسفنو هلقعو روحسملا ندب ىلع ريثأت هل رحسلا

 رفنت «سكعلاب ةيسفن اًضارمأ نوكي اًنايحأو .هيلع فطعتسا نمب الإ سنأي
 ؛ةيلقع اًضارمأ نوكي اًنايحأو «سانلا نم هنع هرفنت نمع روحسملا اذه
 .سفنلا وأ «لقعلا وأ «ندبلا ىلع امإ ريثأت هل رحسلاف

% # % 

 ةيلهاجلا ىف ةفورعملا :يأ ؛ينهذلا دهعلل لأ :«ةرشنلا نع» :هلوق
 ءرحسلا لح قرط نم قيرط كلذو «ةيلهاجلا يف اهنولمعتسي اوناك يتلا
 :نيعون ىلع يهو



  : oofةرشنلا يف ءاج ام باب !
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 :لاَقَو E و كيج ٍدَنَسِب كم هار . (ناطِئيَشلا لَمَع نم

 'هتجاح ىلإ لصي ال ناك نإف «نيطايشلا مادختساب نوكت نأ :لوألا

 نود ةيصعمب كلذل لصوتي ناك نإو ءاكرش ثناك ؛كرشلاب الإ مهنم

 ..ةيصعملا كلت مكح اهل ناك ؛كرشلا

 هبشأ امو ْتْفّنلاو دّمٌعلاو ىقٌلاو ةيودألاك ؛ ؛رخسلاب نوكت نأ : يناثلا

 .قبس ام ىلع رخسلا مكح هل اذهف ؛كلذ

 رسل و لا «سانلا ضعب ةلعفي ام كلذ نمو

 يف ههجو رهظي رحاسلا نأ نومعزيو اًصاصر هيلع نوُبصَيو ءام هيف اًتسط

 ين «هرحس نم ىلع كلذب لدتسيف ؛صاصرلا اذه

 يف ءام نولعجي مهنإ :هل ليقف ءاهزاجأ سانلا ضعب نإ :لاقف ؛ةرشنلا

 الا اذ :لاقو هدي ضفنف «ههجو ودبي هنإو هيف صوغي هنإو «تْسَط

 . هيف ضوخلا هركو رمألا يف فقوت هلا همحر هنأكف ؟اذه ام يردأ ام ؟اذه

 ناطيشلا هب رمأي يذلا لمعلا نم : يأ : «ناطيشلا لمع نما :هلوق

 اذهو: ءركنملاب هئايلوأ ىلإ يحويو ءاشحفلاب رمأي ناطيشلا نأل ؟هب يحويو

 اهحيبقت يف غلبأ ناطيشلل اهتبسن نأل ؛دشأ وه لب « مارح اهنإ : هلوق نع ينغي

 وأ ميرحتلا ظفل يف رصحنت ال ميرحتلا ىلع صوصنلا ةلالدو ءاهنم ريفنتلاو

 هميرحت ىلع ًاليلد ناك لعفلا ىلع تابوقعلا تبت اتيت اذإ لب ؛زاوجلا يفت

 ذمحأ ىلإ دواد يبأ دنس : ةدواد وبأو ديج دنسب دمحأ هاور» :هلوق

 .هكردأو هثدح دق 5 هنأل ؟ لصتم

(° 1t يف دواد وبأو ۹4/۳0 دمحأ مامإلا : هجرخأ (؛ةرشنلا يف. باب «بطلا )١( 
1 

 هنع تكسو -.

 ا ) «ملتفلا» يف ظفاحلا هنسحو

 هدئاوزلا عمجم» يف يمئيهلا لاقو ) :)1١7 /0هنأ الإ ؛طسوألا» يف يناربطلاو رازبلا هاور»
 ؟حيحصلا لاجر رازبلا لاجرو ««ناطيشلا لمغ نم امهنأ اوركذ» : لاق .



 ج ي تک کب چ کو ا ooo ةرشنلا يف ءاج ام باب
 .هُهَلُك اده ُهَرْكَي ٍدوُعْسَم نبا :لاَقف ؟اَهْنَع E لكلا

 چ لجو ِبّيَسُملا ن نبال ُتلُق» : ًةَداَتَق ْنَع (ٌيراَخُبلا» يفو

 لوقب هللا همحر باجأ : «هلك اذه هركي دوعسم نبا :لاقف» :هلوق

 إو «كلذ يف هل يبنلا نع حيحص رثأ هدنع سيل هنأكو «يباحصلا
 .هب لدتسال

 :هرهاظو «ةرشنلا عاونأ لك لك «هلك اذه هركي» :هلوق يف هيلإ راشملاو
 ةرشنلا نأل دار ريغ هدكل «يتأي ام ىلع حابملا هجولا ىلع تناك ولو
 دوعسم نبا نأ قبسو «هتهاركب دحأ لقي مل ةعورشملا تاذوعتلاو نآرقلاب
 .نآرقلا ريغو نآرقلا نم مئامتلا قيلعت هرکی ناك هنع هللا يضر

 ةرشنلا اهب داري «هلك اذه هركي :دمحأ لوق يف ةيلكلاف ؛اذه ىلعو
 . مئامتلا نم يتلا ةرشنلاو رحسلاب ةرشنلا يهو «ناطيشلا لمع نم يتلا

 الو ءاّبلاغ ميرحتلا اهب داري نيمدقتملا دنع ةهاركلا :اهركيلا :هلوقو
 ظفل نأ نظت الف ؛ىلوألا فالخ نيرخأتملا دنعو «ةنيرقب الإ هنع جرخت
 وه لب «نيرخأتملا ر يف هلثم مهمالكوأ نيمدقتملا فرع يف هوركملا
 لولا ها ل دبش الأ كبر ىضقو# : ىلاعت هلوق ىلإ رظنا «فلتخي
 :ةمرحم ءايشأ ركذ نأ دعب لاق نأ ىلإ ء۳ : ءارسإلا] €. . . ًامدَسَحِإ
 دارملا نأ كش الو ء[۳۸ :ءارسإلا] اورم كير دنع ميس ناک 95 4
 . ميرحتلا انه ةهاركلاب

 ره بطلا نأ مولعملا نمو «رخس : يأ :«بط هب لجر» :هلوق
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 ةرشنلا ىف ا ام باب

 ا

لاَق ؟ُدَشْنُي وأ ُهْنَع ُلَحُبَأ ؛ِِتأَرْما نع ُدَحْؤُي أ
 ا اب :َ

 0 ا اا . «حالضإلا هب َنوُديِرُي

 غيدللا يمس امك «لؤافتلا باب نم اًبط رحسلا يمس نك «ضرملا جالع
0 ۰ 

 نکن القا ؛هتجوز نع سبحي :يأ : تهرب د وب ا :هلوق

 .رحسلا نم عون اذهو «سأب هب سيل وهو ءاهعامج نم

 0 هل

 : لاقف ؟مهضعب غلاو ؛هتأرما نع هسبح لصحاي هنإف ؛دقعلا دنع ةدقع

 نة اسست و كما هلا

ءاهقلطي نأ جالعلا نم نأ ملعلا لهآ ضعب ركذ دقو
 E 

 انه قالطلاف ؛حص اذإف ؟ال مأ حصي ب اذه له يردأ ال نكل .رحسلا كفنيف

 ا «جالعك قلطيف « ءاقبتسالل قالط هنأل ؛ ؛زئاج

 : . ايش هنع فرعن ال :لوقن لب ءاذه

 لاق له : :يرارلا نع كاا ليي فغا :هلوق يف «وأ» و

 لمتحيو «ذخؤي :تلقوأ :يأ ؟«هتأرما نع ذخؤي» : لاق وأ «بط هب» ةداتق

 يذلا نعو «روحسملا نع :نيرمأ نع هلأس هنأ يأ ا

 ES كفا عجل كفي : ةرشني وأ هنع لحيأا :هلوق

 ا .ةرشنلا وه

 ا نبا نأك : «حالصإلا هب نوديري امنإ ءهب: سأب ال» :هلوق

 . عفانو «راض : نيمسق ىلإإ'رحسلا مسق هللا همحر



 هما/ ةرشنلا ىف ءاج ام باب

 . نع هني ْمَلَف ؛ عن اَم اا

 .«رجاس الإ َرْحُسلا َلُحَي آل» : لاق هلأ ؛ِنَسَحلا ِنَع َيِوُرَو

 يهو ءِروُحْسَملا ِنَع ٍرْسّسلا لح : ٌةَرْشّتلا : َِقلا نبا لاق

 E ولم رپ لح : امهدحأ :ِناَعْوَت

 ذخأ اذهب Ss ءهب سأب ال عفانلاو ]°1 ۲ :ةرقبلا]

 ضعب لاقو «ةرورضلل رحسلاب رحسلا لح زوجي :اولاقف «ءاهقفلا انباحصأ
 نبا نع يور ام اولمحو ءرحسلاب رحسلا لح زوجي ال هنإ : ملعلا لهأ

 امأ ؟رحس ريغ مأ نرجس وه له هلاح نع ملعي ال ام هب دارملا نأب بيسملا

 ناک ولو ىتح لاح لك ىلع نكلو . ملعأ هللاو «لحي الف ؛ ؛رحس هنأ ملع اذإ

 الف ؟ ؛زئاج هنأ ىري ةجح هلوق سيل نمم بيسملا نبا قوف نمو بيسملا نبا

 «ةتسلاو باتكلا ىلع ضرعي ىتح هللا مكح يف ارئاج نوكي نأ كلذ نم مزل

 “«ناطيشلا لمع نم يه» :لاقف ؟ةرشنلا نع كي لوسرلا لئس دقو
 .«رحاس الإ رحسلا لحي ال :نسحلا نع يورو» :هلوق
 عقي ال هنأو ءاًبلاغ فورعملا لحلا نسحلا دارمف ؛حص نإ رثألا اذه

 .ةرحسلا نم الإ

 .خلإ 2. . .روحسملا نع رحسلا لح ةرشنلا : ميقلا نبا لاق» :هلوق

 .هيلع ديزمالو ديج مالكلا اذه

# X% %# 

(A/S يف مزجلا ةغيصب اًقلعم يراخبلا : :هجرخأ (ءرحسلا جرختسي له باب «بطلا )١( 
 YY) فلل ) «يرابلا حتفا : :رظناو

(Y))٥5٤(. قبس  



 هن اسلا ۰ همم

 ِناَطِيشلا ىلإ ٌرِشَئملاَو شالا | ُبَدَقَتَيَف < نبا نت لمي و

 ِنَع ُهَلَمَع ُلِطْبُيَف ُبِحُي امب
 فلاب ةرشنلا :يِناَّنلاَو . .ٍروُحْسَملا

 . اًرْئاَج اَذَهَق ؛َةَحاَبُملا ِتاوَعَّدلاَو ةيوذألاو َتاَدّوَعَّتلاَو

 :لِئاسَم هيف ©

 .ةَرْشُنلا ِنَع ُْهَنلا : ىلوألا

 ليزي اًمِم هيف صْخْرُملاَو ُهْنَع ْيِهَْملا َنْيَب ُقْرَقلا :ةيناثلا

 .لاكشإلا

 : لئاسم هيف

 ره 3 نر نو :ةرشنلا نع يهنلا : ىلوألا ©

 نأل ؛يهنلا ىلع لدي ام هيف نكل «يهن ةغيص هيف سيل انهو ,«ناطيشلا

 ءيشلا حيبقتو «هوحنو هلعاف مذ لب «طقف ةغيصلا تسيل يهنلا تابثإ قرط

 . يهنلا ىلع لدي كلذ هبشأ امو

 مالك نم ذخؤت :هيف صخرملاو هنع يهنملا نيب قرفلا :ةيناثلا ©
 ش . هلیصقتو هللا همحر ميقلا نبا

 : هباوجو لاكشإ *

 رضي نم رحاسلا لتقب مهدارم نأ عمجلا الا لق يجي ارق نيو

رحسلا لح مكح نايب مهدارم نأ وأ «لتقي الف ؛عفني ي نم نود هرحسب
 

2 هللاو «رخآ رظن هلف ؛رحاسلا ىلع ءاقبإلا امأو «ةرورضلل رحسلاب
 

oFا  



 ۵۹ ريطتلا يف ءاج ام باب

Sasacnenenasavevvnenscenennneenceconocosoennnonanoosnacanacanenevevetenacarevenonarenevoene
s 

 : ريطتلا فيرعت *

 برعلا نأل ؛ريطلا نم ذوخأم هلصأو ءريطت ردصم :ةغللا يف
 «ريطلا رجزب مهدنع ةفورعملا ةقيرطلا ىلع رويطلاب نولءافتي وأ نومءاشتي

 ةهجلا ىلإ بهذ نإف «كلذ هبشأ ام وأ ًالامش وأ اًئيمي بهذي له :رظني مث
 .مجحأ ؛مؤاشتلا اهيف وأ «مدقأ ؛نمايتلا اهيف يتلا

 رومألا نم اذهو ‹ عومسم وأ يئرمب مؤاشتلا يهف ؛ حالطصالا يف امأ

 لخدي حالطصالا نأل ؛حالطصالا نم عسوأ ةغللا نأ بلاغلا نأل ؛ةردانلا
 حالطصالا يفو ءءاعدلا :ًةغل ةالصلا لثم ءاهصخت اًدويق ظافلألا ىلع
 .اهريغو ةاكزلا كلذكو ءءاعدلا نم صخأ

 .مولعم وأ عومسم وأ يئرمب مؤاشتلا وه : :ريطتلا :لقف ؛تئش ن

 .اًشحوم هنوكل مءاشتف اًريط ىأر ول : لثم يئرمب

 كارلا :رخآل لوقي اًدحأ عمسف رمأب مه نم :لثم عومسم وأ

 . مءاشتيف ؛بئاخ اي وأ

 ضعب وأ روهشلا ضعب وأ مايألا ضعبب مؤاشتلاك ؛مولعم وأ

 .عمست الو ىرت ال هذهف ؛تاونسلا

 :نيهجو نم هل هتافانم هجوو ءديحوتلا يفاني ريطتلا نأ ملعاو



 ريطتلا يف ءاج ام باب ش 0000

 م 3

 ماكا لو هلل دنع م مربط اَمَنِإ " ا وو

 . 4 َومَلَعي ودور

 .هللا ريغ ىلع دمتعاو هللا ىلع هلكوت عطق ريطتملا نأ : لوألا

 ةطبارأ يأف ؛لييختو مُهَو وه لب «هل ةقيقح ال رمأب قلعت هنأ : يناثلا

 نال ؛ديحوتلاب لخي هنأ كش ال اذهو «هل لصحي ام ¿ نيبو «رمألا اذه نيب .

 4دین َكاّيِإَو دبعن َكاّيإ» :ىلاعت لاق «ةناعتساو ةدابع ديحوتلا
 عيل E ر وعود

 .[۱۲۳ :دوه] 4ِهْيَلَع ْلَكوَتَو هدبغأف# :ىلاعت لاقو «[4 :ةحتافلا]

 ولخي ال ريطتملاو وسام عرف دج يهو «ةمرحم ة ةريطلاف

 :نيلاخ نم

 و لیا اا بو حيا :لوألا

 ls مظعأ

 .:نوهأ اذهو «هب ريطتملا

 اع ىلإ قلطنا لب ءديبعلا ىلع ورضو ديحوتلا يف ضقن نيرمألا الكر

 ئست الو «- لجو زرع هللا نام داجتما و ريمي وارسم ےک ديرت

 ,- لجو زع  هللاب نظلا

 : :نيتيآ بابلا اذه يف هللا همحر فلؤملا .ركذ دقو

 ةيآلا هذه : هلأ دنع ْمُهْريَط اإ ةلآ» : ىلاعت هلوق ىلوألا ةيآلا ©

 ue : هلوق يف مهنع هللا ىكح امك يسوم موق يف تلزن
 i :ىلاعت هللا لاق ء[١١۱ :فارعألا] م نمو ئسومي اوریطی

 )١( ةيآلا :فارعألا ةروس ٠١١.



 ه۱ ريطتلا ىف ءاج ام باب

 . 4کم مکی أنا ال و

 مهءاج اذإ هنأ : عم صو ٰیسومب اوری : :ىلئعمو ونا د دنع مهرط

 هذه هللا لطبأف ؛ هباحصأو ىسوم نم اذه :اولاق طخقلاو بُذَجْلاو ءالبلا

 يلا اَمَنِإ لأ :هلوقب ةديقعلا

 هيبنتلا ديفت حاتفتسا ةادأ : «اَّلآ» : 4أ دنع َمُهرِبَط اَمَنِإ ةلآ» :هلوق

 رصح ةادأ :«اَمنِإ و .ديكوتلاو

 امنأ :ىنعملاو ءربخ وأ دنع و ءأدتبم : 4مُهْرَتَط» :هلوقو

 وهف ؛هللا نم هنكلو «هموقو ىسوم نم سيل طحقلاو بدجلا نم مهبيصي
 ىسوم نأ يضتقي رمألا نإ لب «هب هموقو ىسومل ةقالع الو هرّدَق يذلا

 ىلع نوب للاب ذايعلاو  ءالؤه نكلو «ريخلاو ةكربلل ببس هموقو
 عقاولا فالخ سانلا نومهويو ماوعلا

4 

 نأ نوملعي الف ؛لهج يف مهف :4َنوُمَلََي ا لو :هلوق

 نيذلا لاق أ CES : ىلاعت هلوق ةيناثلا ةيآلا ©

 « . . .ةَيرَقْلا بحت النك مل ترو :ىلاعت هلوق يف ةيرقلا ىلإ اولسرأ

 .تايآلا ١١[ : َسی]

 ؛[8١ :ّسي] کب اَ ال : ةيرقلا لهأ لوق ىلع ادر كلذ اولاقف

 امو رشلا ىلع لب < «ريخلا ىلع اننولدت مكنأ ىرن ال اننإو «مكب انمءاشت : يأ

 ءمكل بحاصم : : يأ ؛4ْمْمَمَت گولو : مهلوقب لسرلا مهباجأف ؛انكاله هيف

 كلل نك تسلا عاق «مكلامعأ نمو مكنم هنإف ؛مكل لصحي امف

 )١( ةيآلا :ّسي ةروس 14.



 1 ريطتلا يف ءاج ام باب 1۲ ١

 وور
 ' : لاق للك هللا نأ ؛هنع هللا َيِضَ هرم يي ن

 لدت ىلؤألا نأل ؛اهلبق فلؤملا اهركذ يتلاو ةيآلا هذه نيب ةافانم الو
 ؛مهنم هنأ وهو ءهببس نّيِبُت ةيناثلاو هللا وه ء ءيشلا اذهل رّدَقُملا نأ ىلع

 ا مزالم مهعم مهيلع لصاحلا (مؤشلا يأ) مهعم مهرئاط ةقيقحلا يف مهف

 راو ريا يف داسا رهظ# : ىلاعت لاق امك ؛همزلتست مهلامعأ نأل ؛مهل
 أ َّنأ ولو :ىلاعت لاقو ١ :مدرلا] سالا ىِ ٌتَبَسُك اب
 مذ اويَدَك نكلو ضرألاو يالا ىي تكر مهي احتفل اوقتاو اثم
 | ٩٩[. :فارعألا] 4نوبيْكَي اك

 ۰ 00 ناك ريطتلا نأ :بابلا يف نيتروكذملا نيتيآلا نم دافتسيو
 ٠ يف ةيناثلاو ءهموقو نوعرف يف ىلوألا نأل را ريغ يفو برعلا لبق
 . ةيرقلا باحصأ

 ا ةت نأ يغبني : ورم 1 موق ذأ لب رڪ نط :هلوقو

 N طر ةل ايدك © زركُد# :هلوق
 .اهدعب امب اهلصت الف ؛اذه ىلعو «متريطت مت :ركذ نإأ

 4 وود ¢

 ؛يلاطبإلا بارضإلل انه «لب» : 4رس مر را لبا» :هلوقو
 ْ . مكفارسإ نم وه لب «مهنم سيل مكباصأ ام :يأ

 : هيلع اونوكت نأ بجي يذلا دحلل نوزواجتم : يأ : 4نوْفِرُْس» :هلوقو
 ني ني

 نم معأ سنجلا يفنو «سنجلل ةيفان ال :«ىودع ال» يب :هلوق
 لكي لوسرلا ىفنف هلك سنجلل يفن هنأل. ؛ةثإلثلاو نينثالاو دحاولا يفن
 5 : : : . اهلك ىودعلا



 or ريطتلا يف ءاج ام باب

 0 اا 1 1 ذ1 1ذ 1 1 eines ٌةَماه لَو ةَّرَيط لَو

 نوكي امكو ؛حيحصلا ىلإ ضيرملا نم ضرملا لاقتنا : ىودَعلاو

 اذهلو «ةَيقّْلُخلا ةيونعملا ضارمألا يف اًضيأ نوكي ةيّسجلا ضارمألا يف

 دجت نأ امإو «كبايث قرحي نأ امإ ؛ ريكلا خفانك ءوسلا سيلج نأ يب ربخأ

 . ”ةهيرك ةحئار هنم

 ةيسحلا يف تناك نإو «ةيونعملاو ةيسحلا لمشي «ىودع ال» :هلوقف

 ١ ا

 لثم ءٌرّيطت هنم ردصملا نأل ؛ريطت ردصم مسا :«ةريط الود :هلوق ٠

 تت ا ٍةسْؤَم ا نمل ناک اَمر :ىلاعت لاق «راتخا ردصم مشا ةّريِخلا

 يأ ؛[١۳ :بارحألا] هما نم رم ربا م کی نأ ا بلوسرو ھا

 ا هللا ا اوراتخي نأ يأ ءرايتخالا

 0 «ردصم ا OS فلاخب ناک امل

 م ولعم وأ عومسم وأ يئرمب مؤاشتلا يه

 نيريسفتب ترسف ميملا فيفختب ؛ةّماَهْلا : ؛ةماه الو» :هلوق

 برعلا معزت «ةموبلا يه وأ «ةموبلا هبشي فورعم ريط اهنأ :لوألا

 «هرأثب ذخؤي ىتح خرصتو ريطت ةماه هماظع تراص ؛ليتقلا لتق اذإ هنأ

 .هحور اهنأ مهضعب دقتعا امبرو

 باب «ةلصلاو ربلا) يف ملسمو 4205174 «كسملا باب «حئابذلا) يف يراخبلا :هجرخأ )١(

 .هنع هللا يضر ىسوم يبأ نع ؛(7578 « نیحلاصلا ةسلاجم بابحتسا

 ٥٥۹(. ص ) (۲)



efريطتلا يف ءاج ام باب ص : 

 ٌمِلْسُم دارو رخ 0 a AWE ا

 :ريطلا يبه ةماهلا : :نولوقي برعلا ضعب نأ : يناثلا ريسفتلا

 [؟ثقعلو منهالحأ تيب ئاج تعقو اذإف اهب نوي اشي تکل «فورعملا

 هلك اذهو ءهلجأ برق ليلد اذه نأ نودقتعيو «ثتوميل هب قعنت اهنإ :اولاق
 '. ةلطاب ةديقع كش الب -

 .هَرَفَصآلَو

 : هب نومءاشتي برعلا تناك ‹رفص رهش هنإ :ليق : (رفص الو» :هلوق

 : . حاكنلا يف اميس الو
 و نت فلا ب ا يف ىف ءاد هنإ :ليقو

 ' .ماعلا ىلع صاخلا فطع باب نم ىودعلا ىلع هفطع نوكيف ؛اذه ىلعو

 اودارأ اذإف «نوئِسنُي ةيلهاجلا يف اوناكو «ةئيسنلا نع ّيهن هنإ :ليقو
 ذمو «رفص رهش ىلإ ةمرحلا اورخأو ؛ةولحتسا مرحملا رهش يف لاتقلا
 «[۴۷ : ةبوعلا] دَ مرح َّم أولي : ىلاعت هلوقب هللا اهركذ يتلا ةئيسنلا
 قايس يف سيلو اا قاس ىف تينا ا ا

 : يأ ؛اًموؤشم هنوك يفن دارملا نأو ءرهشلا ينعي رفص نأ برقألاو «رييغتلا
 '.رشلا هيف رّدقُيو ريخلا هيف رّدقُي نامزألا نم ه هريغك وهو «هيف مؤش ال

 ةدوجوم اهنأل ؛دوجولل اًيفن سيل ةعبرألا رومألا هذه يف يفنلا اذهو
 بس وهف ؛اًمولعم اًببس.اهنم ناك امف للا وه ِرّئَوُملاَف ؛ريثأتلل يفن هنكلو
 , هريثأتل افن نوكيو «لطاب ببس وهف ؛اًموهوم اًببس اهنم ناك امو ‹حیحص
 .ًالطاب ناك نإ اًيبس هنوكلو ءاًحيحص. ناك نإ هسفنب

 : ل هلوق اهدوجول لديو «ةدوجوم ىودعلا :«یودع ال» :هلوقف

 ا ي : ٍ يف ي رخ ىودع ال.باب «مالسلا) ىف و 8(2ا//4 «ةماه آل باب «بطلا) ذ ىراخبلا :هجرخأ ١(
 ۱۷٤۳/٤(. «ةريط الو



 01 ريطتلا يف ءاج ام باب

 ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الا

 ةضيرملا لبإلا بحاص دروي ال.: يأ ؛ "خصم ىلع ضرْمُم دروي الد

 نم رف» يي هلوقو .ىودعلا لقتنت الثل ؛ةحيحصلا لبإلا بحاص ىلع

 فلتيو ةعرسب ٍدعم ٌثيبخ ٌضرم ِماَدُجلاو : "”ةدسألا نم كرارف موذجملا

 عقت ال يكل موذجملا نم رارفلاب رمألاف ؛نوعاطلا هنإ :ليق ىتح ؛هبحاص

 اًرمأ سيل اهريثأت نكل ءىودعلا ريثأتل تابثإ هيفو «كيلإ هنم ىودعلا
 دروي ال نأو «رارفلاب لكك يبنلا رْمَأو «ةلعاف ةلع نوكت ثيحب ءاّيمتح

 بابسألا ريئأت باب نم ال بابسألا بنجت باب نم حصم ىلع ضرمم

 يتلا بابسألا بنجتن نأ انل يغبني نكل ٠ ءاهسفنب رثؤت ال بابسألاف ؛اهسفنب

 :ةرقبلا] 4ِةكلبلا لإ وي اوف الو :ىلاعت هلوقل ؛ءالبلل اًببس نوكت
 اذه نأل ؛ىودعلا ريثأت ركني هيب لوسرلا نإ :لاقي نأ نكمي الو ,0

 . ىرخألا ثيداحألاو عقاولا هلطبي رمأ

 اي :لجر لاق .ىودع ال» :لاق امل ةي لوسرلا نإ :ليق نإف

 برجألا لمجلا اهلخديف «ءابظلا لثم ةحيحص نوكت لبإلا !هللا لوسر

 لزن ضرملا نأ ينعي ‹"«؟لوألا ىدعأ نمف : الب يبنلا لاقف ؟برجتف

 اذإ كلذكف ؛ - لحو زع هللا دنع نم لزن لب «ىودع نودب لوألا ىلع

 دقو مولعم ببس هل نوكي دق ءيشلاو هللا رمأب لقتنا دقف ؛یودعلاب لقتنا

 هنأ الإ ؛اًمولعم هببس سيل لوألا ُبَرَجَف «مولعم ببس هل نوكي ال

 )١( «ةريط الو ىودع ال باب «مالسلا باتك) يف ملسم :هجرخأ ٤/۱۷٤۳(.

 . 03737 /4 «ماذجلا باب «بطلا) يف مزجلا ةغيصب اًقلعم يراخبلا :هجرخأ (؟)

 )1١/ ١00188 ؛يرابلا حتف» :رظناو

 ىودع ال باب «مالسلا) يف ملسمو ۳۹/٤(« ءرفص ال باب «بطلا) يف يراخبلا :هجرخأ (۳)

 .ةريره يبأ ثيدح نم 29,4 «ةريط الو
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 هللا ءاش ول نكل مولعم ببس هل هدعب يذلا ُبّرَجو «ىلاعت هللا ريدقتب
 ا و بچ مل یلاعت
 تيْبلا لخدت دقو «ةيدعم ضارمأ اريلوكلاو نوعاطلا كلذكو «تومت

 1 .نوباصي الو نورخآ مّلْسَيو نوتوميف ضعبلا بيصتف

 نأ يروق هيلع لكوتيو «هلا ىلع دمتعي نأ ناسنإلا ىلعف
 ماعطلا نم ينعي «لك" : :هل لاقو هديب لخأف ؛موذجم لجر هءاج كي يبنلا
 . مواقم لكوتلا اذهف لك هلكوت ةرقل ؛ رال لوب رسرلا هنم لكأي ناك يذلا
 1 . يدعملا ببسلا اذهل

 نيب عملا يف ليغ ام نسحأ وه هيل انرشأ يللا عمجلا ذو
 ١ :هلوق خسانلا نإ 7 1 مهنمف ؟ ؛خسنلا مهضعب ر ىعّداو «ثيداحألا

 N ”«موذجملا نم رفا : :هلوق خوسنملاو «؛یودع

 .خسنلا طورش نم نأل ؛خسن ال هنأ حيحصلاو «سكع مهضعبو « ”"حصم ٠

 لامعإ عمجلا يف نأل ؛هيلإ عوجرلا بجو عمجلا نكمأ اذإو «عمجلا ردع
  ؛امهدحأ لاطبإ نم ىلوأ امهلامعإو ءامهدحأ لاطبإ خسنلا يفو.«نيليلدلا
 ٠ .خسن ال هنأ دهشي عقاولا اًضيأو «ةجح امهانلعجو امهانربتعا اننأل

 . 2 اهنم حجارلا نايبو « تقبس لاوقأ ةثالث هيف س الو» :هلوقو

 ا «هنع تكسو  (؟78/4 ؛ةريطلا يف باب« ءبطلا) يف دواد وبأ : هجرخأ )١(
 ! يف هجام نباو «- ؟بيرغ» :لاقو - ١١١/١( «موذجملا عم لكألا يف باب ءةمعطألا) يف
 : يف يواحظلاو (Ao)» «هراثآلا بيذهت» يف ريرج نباو ا ماذجلا باب «بطلا)
 «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نباو )۱٤۳۳(« نابح نباو 00 3/5 «راثآلا يناعم حرش
 : .رباج ثيدح نم يبهذلا هقفاوو هححصو فهن مكاحلاو .(456)

 .(0560ص) قبس )(

 .(٥٦٥ص) قبس (۳)

 (€) ) ص1٤ ٥( .



 o۹۷ ريطتلا يف ءاج ام باب

 ااا موف

 رفصف ؛- لجو زع هللا ريدقت يفو ريثأتلا يف اهل لخد ال ةنمزألاو

 ءيش نم ىهتنا اذإ سانلا ضعبو ءرشلاو ريخلا هيف ردقي ةنمزألا نم هريغك

 ا «ريخلا رفص يف ىهتنا :لاقو كلذ ْخّرَأ رفص يف

 .رش رهش الو ريخ رهش سيل وهف ؛لهجلاب لهجلاو «ةعدبب ةعدبلا

 الو «ةدابعلا ريخلاب دارملاف ؛ ريخ رهش هنإ :انلوقو «ناضمر رهش امأ

 رقتالا سانا ىلع ؛مظعملا بجر :مهلوقو ءريخ رهش هنأ كش

 اًريخ :لاق قعنت ةموبلا عمس اذإ نم ىلع فلسلا ضعب ركنأ اذهلو .مرحلا

 0 ل ءاش نإ

 هللا ىلع لكوتلا بوجو نّيبت لَك لوسرلا اهافن يتلا ةعبرألا هذهف

 ال ناسنإلا نأل ؛ءايشألا هذه مامأ ملسملا ا الو «ةميزعلا قدصو

 :نيلاح نم ولخي
 نوكيف ؛كلُذ هبشأ ام وأ مجُحُي وأ مِدْقُي نأب اهل بيجتسي نأ امإ

 .كرشلا نم عون وهو «هل لصأ الو هل ةقيقح ال امب هلاعفأ ىلع دق ذئنيح

 الو مدقيو لكوتلا نم عون هدنع نوكي نأب بيجتسي ال نأ امإو

 نم نوهأ ناك نإو اذهو ءمغلا وأ مهلا نم عون هسفن يف ىقبي نكل «يلابي

 لَك لوسرلا اهافن يتلا ءايشألا هذه يعادل بيجتسي الأ بجي نكل «لوألا

 .- لجو زع - هللا ىلع اًدمتعم نوكي نأو ءاًقلطم

 رانلا ركذ رظن اذإف «لؤافتلا بلطل فحصملا حتفي دق سانلا ضعبو

 ةيلهاجلا لمع لثم اذهف ؛بيط لأف اذه :لاق ةنجلا ركذ رظن اذإو «مءاشت

 .مالزألاب نومسقتسي نيذلا

 ؛اًقالطإ رومألا هذه لثم كلاب ىلع لعجت ال :لوقن اننأ لصاحلاف

 يتلا ةموهوملا بابسألا امأو ءرشلا بابسأ يقت ةرهاظلا ةمولعملا بابسألاف
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 . يهو ‹رمقلا لزانم يه :ءاونألاو ءءاونألا دحاو : «ءون الد :هلوق

 موجنلا هذهو . .ةنسلا رادمب رودت مجن : اهل ةلزنم لك ٠ «ةلزنم نورشعو نامث

 :موجنلا ىمسي اهضعبو ‹فيصلا 5 يهو . «ةيلاماشلا موجنلا ىمسي اهضعب

 ,ةريزجلا و يف رطملا نأ ةداعلا هللا ئرجأو «ءاتشلا مايأل يهو «ةيبونجلا

 .رطم الف ؛ فيصلا مايأ امأ : « ءاتشلا مايأ نوكي ةيبرعلا

 .موجنلا ضعبف ؛اهب نولءافتيو «ءاونالاب نومءاشتي اوناك برعلاف
 : هب نولءافتي سكعلاب اهضعبو ءهيف ريخ ال شحن مجن اذه : :نولوقي

 ءاذك .ءوتب انرطم :اولاق اؤرطمأ اذإ اذهلو ءريخبو دوعس مجن اذه : :نولوقيف

 . لهجلا ةياغ اذه نأ كش الو «هتمحرو هللا لضفب انرطم :نولوقي الو

 ' ىزخأ ةلس يفو رطم هيف.نوكي ةنس يف هنيعب ءوثلا اذه انكردأ انسنلأ ش

TTرتل  

 . ها

 ىلع لدي وهو «ريدقت تقو ءونلاو يورو علط الا كي ١ ؟نيمشلا

 ' ضفخنملاو يوجلا 550000 انرصع يفو
 بابلا اذه حتفي ال نكلو ءاًبقيقح اًيبس نوكي دق ناك نإو اذهو .ءيوجلا
 «همعنو هلضف نم اذه «هّللا ةمحر نم اذه : لابقي نأ بجاولا لب «سانلل

CST EE 
0 e 

 مرا لس د ىلا لا :ئلاعت لاقو ء[۳٤ :رونلا] «دَلِ بص دولا



 ۹ ريطتلا يف ءاج ام باب

 .“«لوُع لَو

 خي قولا ىف اس ْرَعْجيَو هني فك ِهآَمَسلا ف مطبق اًباَحَس ريِثف
 .[48 :مورلا] ا

 فرصت يتلا ةيلهاجلا رومألا نم ةيوجلا تاضفخنملاب رطملا قيلعتف
 1 .هبرب هقلعت نع ناسنإلا

 كلذ هبشأ امو «ةيوجلا تاضفخنملا تءاجو «ةيلهاجلا ءاونأ تبهذف
 .- ىلاعتو هناحبس  هبر نع ناسنإلا فرصت يتلا لاوقألا نم

 TT ءرطملا لوزنل اًببس نوكت دق ةيوجلا تاضفخنملا

 . هبنتف ؛اهسفنب

 ةغللاب اهيمسن نحنو «ةلوُع وأ ةّلْوَغ عمج :«لوغ الو» :هلوق
 .ناسنإلا لوهت اهنأل ؛(ةلوهلا) : ةيماعلا

 نيطايشلا مهل تنولت ًالامش وأ اًئيمي اوبهذ وأ اورفاس اذإ اوناك برعلاو

 نوبئتكي مهدجتف «فوخلاو بعرلا مهبولق يف لِخدُتف « ةفيخم ةعزفم ناولأب
 هنأ كش ال اذهو ءاودارأ يذلا هجولا اذه ىلإ باهذلا نع نورسحتسيو

 ىلع نزحلاو قلقلا لاخدإ ىلع ضيرح ناطيشلاو هللا ىلع لكوتلا فعضي
 َندْلا تزخيي نآطِبَتلا نم ىلا اإ :ىلاعت لاق «عيطتسي ام ردقب ناسنإلا
 ٠١[. :ةلداجملا] ها ِنْذِإب الإ ايس هراس قلو اوما

 .٠ ىفن ىفنلاب دوصقملا سيلو ؛اهريثأت وه يي لوسرلا هافن يذلا اذهو
 نإ انآ هاب ن هيل ناك اذإ ورمألا هذي نالا ىا ام نا هدرا
 .هدصق ةهج نع هعنمت الو هرضت الف ؛اهب ٍلابم ريغ هللا ىلع اًدمتعم ناك

 # ادي %#

 يبأ ثيدح جرخأ دقف ؛(٤/۳٤۱۷ ؛ةريط الو ىودع ال باب «مالسلا) يف ملسم :هجرخأ )١(

 .٤لوغ الو» :ةدايزب رباج ثيدح نمو «ءون الو» :ةدايزب ةريره
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 :«ىئوْذَع ال» : لک هللا ُلوُسَر لاق : لا ؛سا ْنَع اَمُْهَلَو

 ُةَمِلَكلا» :َلاَق ؟لأَملا اَمَو :اوُناَق .«لأّقلا يِنْبِجعُيَو :ةَريِط 0

 ا نسا ثيدع ىف ىلع مالكلا دقت .٤ةري الو 2.ىودع ال» : ذأ ثيدح ذ هل

 . ةملكلا» :هلوقب هنّيَب لأفلاو «ينرسي :يأ :«لأفلا ىنبجعيو» :هلوق

 0 7 . (ةبيطلا

 سفنلا ىلع رورسلا لاخدإ نم اهيف امل ؛ِلكي هبجعت «ةبيطلا ةملكلا»ذ

 «ةريطلا نم اذه سيلو «ناسنإلا هيلإ ىعسي امل امف يضملاو «طاسبنالاو

 اًمادقإو ةنينأمط هديزت لب «هيلع رثؤت ال اهنأل e اساتخوا

 ا . ًالابقإو

 يف ءرملا لخدت ا ها لا

 . ةنسحلا قالخألا يوذ ةلمج

 اين فرع كرو ا ا يبنلا عمج ثيدحلا اذهو

 نسح.نم :اذهو «لأفلا وه بوغزملاو «ةريطلاو ىؤودعلا امه ناروذحملاف

 ءاّبوغرم نوكي ام هعم ركذي نأ يغبني بوهرملا َرَكَذ نمف ؛لكي يبنلا ميلعت
 ؛نيرفاكلا ا ركذ نيئمؤملا فاصوأ ركذ اذإ يناثم نآرقلا ناك اذهلو

 .اذكهو د ركذ ةبوقعلا ركذ اذإو

 كف ډا ډپ

 ةريطلا ؛ باب «مالسلا) ف ملسمو «(45/4 «لأفلا باب «ءبطلا) يف يراخبلا :هجرخأ (1)

 : .سنأ ثيدح نم '؛(17/47- ۱۷٤١/٤ .لأفلاو

 ' .امهنع هللا يضر ةقباسلا عضاوملا يف ةريره يبأ ثيدح نم اًضيأ هاجرخأو



 هال١ ريطتلا ىف ءاج ام باب

 ٍتْركُذ :َلاَق ؛ٍرِماَع نب َةَبْقُع ْنَع حيجص دنسب دود يبألَو

 ذرت الو ءنأَقلا اَهئَّسْخَأ» :َلاَقَف ةي هللا ا
 يِتأي ل ّمُهللا :لُفيْلَق لُفيْلَف ؛ُهَرْكَياَم مُكُدَحَأ ىَأَر اَذِإَف ءاَمِلْسُم
 ظل ؛ تأ لإ ٍتاَسَحلاب

 هركذ امك ؛رماع نب ةورع نع هباوص :؟رماع نب ةبقع نع» :هلوق
 هتبحصو هبسن يف فلتخا دقو ««ريسيتلا» يف

 ءاهنأش ركذ امإ ركذلا اذهو :؛هللا لوسر دنع ةريطلا تركذ» :هلوق

 دنعاهب سائلا ثدحت :دارملاو ءاهنولعفي سانلا نأ ركذ وأ

 . لک هللا لوسر

 هيبش هنكل « "”ةريطلا نم سيل لأفلا نأ قبس : «لأفلا اهنسحأ» :هلوق
 ؛هيلإ هجوت اميف اًمادقإو اًطاشن ناسنإلا ديزي هنإف ؛مادقإلا ثيح نم ةريطلاب
 قلعت بجوت ةريطلا نأل قرف امهنيبف ؛الإو ءهجولا اذه نم ةريطلا هبشي وهف
 نم هب مه امع هعوجرو «هللا ىلع هلكوت فعضو هب رّيِطَتُملاِب ناسنإلا

 ريثأتلا وه امهنيب هبشلاف ؛اطاشنو اًنابثو ةوق هديزي لأفلا نكل «ىأر ام لجأ

 .امهنم لك يف
 ؛هتجاح نع ةريطلا هتدر نم نأ هنم مهفي :«اًملسم درت الو» :هلوق

 . ملسمب سيلف
 «ةريطلا هبلق ىلع ُدرت دق ذئنيحف : «هرکی ام مكدحأ ىأر اذإف» :هلوق

 :لاقو كلذل ءاود هَ يبنلا ركذ دقو «هيلع مدقي الو ءديري امع دعتبيو
 .خلإ .٠ . .تانسحلاب يتأي ال مهللا :لقيلف»

 «لكوتلا ةقيقح وه اذهو :«تنأ الإ تانسحلاب يتأي ال مهللا» :هلوق

 )١( )ص٥۷٩(.



o۷۲اريطتلا' ىف ءاج ام باب 00  

0 SSS E E ُعَقذَي الو 

 ىدانملا نأل ؛مضلا ىلع تينُب اذهلو .هللا اي :ينعي .«مهللا» :هلوقو

 ضرع ميمملاو «قالطإلا ىلع فراعملا فرعأو مالعألا ملعأ وه لب ءملع

 - هللا مساب ءادتبالاب اًكربت ةملكلا رخآ يف تراصو «ةفوذحملا.اي نع .

 عادلا نأكف ؛ ؛عمجلا ىلع لدت اهنأل ؛اّميم تراصو .«- ىلاعتو هناحبس .

 . هللا ىلع هبلق عمج

 الو اهقلخي الو اهرّدقُي ال : يأ :«تنأ الإ تانسحلاب يتأي ال» :هلوق

 نوكت نأ يفاني ال اذهو ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ دبعلل اهدجوي

 هذه تدجو اذإف «هللا وه بابسألا هذه قلاخ نأل ؛بابسأب تانسحلا

 . هللا وه ٌةقيقح دجوملا راص ؛ هللا ًاهقلج تايَسآب تانسحلا

 اس ها يسس هللا

 رست اهنأل اهر الر لا :ةيعرعلا تاكيحبلا كلا مشو
 : ىلاعت لاق ءاهوحنو دلولاو لاملاك ؛ةيويندلا تانسحلا لمشيو «نمؤملا
 ارم اذ دَ اولوُتَي ةي 5 ا ن مشو ُةََسَح كبس د نإ#

 : ىرخأ ةيآ يف ىلاعت لاقو 0٠[« :ةبوتلا] « ترك مشو الوتر لب ني

 10 نار لا: اهب شب ذي كس هيس بت نلرو تز کس نإ# .

 | , .غرفم انه ءانثتسالا نأل ؛يتأي لعاف :؛تنأ الإ» :هلوقو

 هعوقو 3 ءوسي ام :تائيسلا : «تنأ الإ تائيسلا عفدي الو» :هلوق

 ناسنإلا .بيصأ اذإ اذهلو ءهللا الإ e الو آلام وأ ًالاح هنم رفئيو

 كاملا يف اويكر اذإ ةوكرشملا ى يلام دير ىلإ اجلا يضحي
 ارگ نأ اذ يفاني الو .نيدلا هل نيصلخم هللا اوعد ؛قرغلا اودهاشو ٠

 هذقنأ امنإف ؛هذقنأف ءاقيرغ الجر ىأر ول ًالثمف ؛بابسأب اهُعْفَد
 هنأ ملسم لك ةديقعف .هللا نم ببسلاف ؛هذقني مل هللا ءاش ولو «هللا ةئيشمب

 هذه ىضتقمبو «هللا الإ تائيسلا عفدي الو ؛هللا الإ تانسحلاب يتأيال
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 تائيسلا عفد لأسي الو تانسحلا ملسملا لأسي ال نأ بجي هنإف ؛ةديقعلا

 هللا نولأسي مهيلع همالسو هللا تاولص لسرلا ناك اذهلو «هللا نم الإ

 ني يل ْبَم بر :ايركز نع ىلاعت لاق ؛تائيسلا عفد نولأسيو تانسحلا
 د 9 :بويأ نع ىلاعت لاقو ء[۳۸ :نارمع لآ] 4 هبط هي رد كلن
 اذكهو ء[۸۳ :ءايبنألا] ؟تيِصّتلا مكتأ تاو نصل م يأ هدير ئدات

 .اًضيأ نمؤملا نوكي نأ بجي

 :ناهجو اهانعم يف :«كب الإ ةوق الو لوح الو» :هلوق

 ينعي «يف ىنعمب ءابلاف ؛هللاب الإ ةوق الو لوح دجوي ال هنأ :لوألا

 لوحلا نوكيو «ةوق الو لوح مهل سيل هاوس نمو «هدحو هللا يف الإ
 نأل ؛ةقلطملا ةوقلاو قلطملا لوحلا امه هللا ريغ نع نايفنملا ةوقلاو

 ةوقلاو لماكلا لوحلاف ؛ةلماكب تسيل ةيبسن اهنكل «ةوقو لوح هيف هللا ريغ
 .هدحو هللا يف ةلماكلا

 وأ ةناعتسالل ءابلاف ؛ هللاب الإ ةوق الو لوح انل دجوي ال هنآ : ىناثلا

 ال اننإ ذإ ؛اهعضاوم ىف اهدورو ىضتقم وهو ‹حصأ ىنعملا اذهو «ةيبيسللا

 هذه يف نوكيف ؛هللاب الإ كلذ ىلع ىوقن الو «لاح ىلإ لاح نم لوحتن
 امب الإ هتوقو هلوح نم أربي ناسنإلا نأو هللا ىلإ ضيوفتلا لامك ةلمجلا

 ينسلا نباو ٠ هنع تكسو - ٤/ ٠١١( «ةريطلا يف باب «بطلا) يف دواد وبأ :هجرخأ )6١
 .(۱۳۹ /۸) يقهيبلاو «(554)

 دانسإب دواد وبأ هاور» :(5١8ص) ؟نيحلافلا ليلد# يف امك ؟ضايرلا» يف يوونلا لاقو

 . ؟حيحص

 ليقو «يشرقلا : هيف ليق اذه ةورع» :(0717/4/0) هدواد يبأ ننس رصتخم» يف يرذنملا لاقو

 هنأ :هريغو يراخبلا ركذو .حصت هل ةبحص الو :يقشمدلا مساقلا وبأ لاقو «ينهجلا : هيف

 .«السرم ثيدحلا نوكي اذه ىلعف ؛سابع نبا نم عمس



 ريشا يف ءاج ام باب ۰ 0۷4

 كرش ةريطلا كرش ةريطلا» :اعوفرم «دوبعسم نبا نعو

 .اذإ اندشزأ كك لوسرلاف ؛ثيدحلا حص نإف . ةوقلاو لوحلا نم هللا هاطعأ'

 ,تانسحلاب يتأي ال مهللا» :لوقن نأ مئاشتملا هب مءاشني امم هركن ام انيأر

 ' '.«كب الإ ةوق الو لوح الو «تنأ الإ تائيسلا عفدي الو .تنأ الإ

 ش ا

 : . ي يبنلا ىلإ : يأ | :هاعوفرمد :هلوق
 dl دكؤي ناتلمجلا ناتاه :٤كرش ةريطلا كر ةريطلا» :هلوق

 ' . يظفللا ديكوتلا باب نم اًضعب

 هلك ارنا تشيلو ا عاونأ نم اهنإ : يأ :«كرش» :هلوقو

 ْ . كرشلا ةريطلا :لاقل ؛الإو

 اهنأ وأ .ةلملا نع عرخملا ربكألا كرشلا انه كرشلاب دارملا لهو

 للك هلوقك ؛كرشلا عاونأ نم عون يه :لوقن ؟كرشلا عاونأ نم عون
 ملول مرا رفكلا سيل : يأ ؛©«رفك مهب امه سانلا يف ناننثا"

 ْ 8 .نضكلا نم عون انه لب: اكا مهب امه :لاقل ؛الإو

 كرت رفكلاو كرشلا نيبو لجرلا نيب» :لاق ةالصلا كرت يف نكل
 'وأ ةقرعملا «لأ» نيب قرفلا فرعن نأ بجيف ؛«رفكلا» :لاقف «"؛ةالصلا
 .دارملاف ؛رفك اذه: :ليق اذإف ءاهنم طفلا هلع ينو «قارغتسالا ىلع ةلادلا

 'جرخمملا وهف ؛رفكلا اذه: :ليق اذإو ءةلملا نم جرخي ال رفكلا نم عون هنأ

 ْ .ةلملا نم

 نم '47/١( «بسنلا يف نعطلا ىلع رفكلا مسا قالطإ باب «ناميإلا) يف ملسم :هجرخأ )١(
 1 4 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح

 نم خا ةالصلا كارت نم ىلع رفكلا مسا قالطإ باب «ناميإلا) يف ملسم هجرخأ (؟)
 7 , هنع هللا يضر رباج ثيدح



 هالو ريطتلا يف ءاج ام باب

 هادا .(ٍلُكَوتلاب ُهُيِمْذُي هللا كلو ...لإ اًنِم اَمَو
 SSSR و ُيِذِمْرَتلاَو 0 ماه ماش

 اًكرش اًكرشم دعي ال هنإف ؛هعمس وأ هآر ءيشب ناسنإ ريطت اذإف
 يذلا ببسلا اذه ىلع دمتعا هنإ ثيح نم كرشأ هنكل ءةلملا نم هجرخي
 كلذبو «ةميزعلا ¿ نهويو هللا ىلع لكوتلا فعضي اذهو ءاّببس هللا هلعجي مل
 مل ببس ىلع دمتعا ناسنإ لك نإ» :ةدعاقلاو «ةيحانلا هذه نم اًكرش ربتعي
 .ارغصأ اًكرش كرشم هنإف ؛اًببس عرشلا هلعجي

 ببسلا اذه ناك نإ عيرشتلا يف امإ ؛هللا عم كارشإلا نم عون اذهو
 اذه دقتعا ول نكل ءاّينوك ببسلا اذهل ناك نإ ريدقتلا يف امإو ءايعرش
 هنأل ؛ربكأ اًكرش كرشم وهف ؛هللا نود هسفنب لعاف اذه نأ ريطتملا مئاشتملا
 .داجيإلاو قلخلا يف اكيرش هلل لعج

 لبق امإ «فوذحم أدتبمل ربخ رورجمو راج :«انما :«انم امو» :هلوق
 دعب وأ ءريطت الإ دحأ انم امو :يأ ؛ًالعف الإ دعب ام تردق نإ (الإ)
 .ريطتم الإ انم امو :يأ ؟(الإ)

 اًئيش عمسي ناسنإلاف ؛ ؛ريطتلا نم ملسي ناسنإ انم ام : :ىنعملاو

 .هكرتيو مءاشتيف لهسلاب سيل هلوأ دجيف ؛لعف يف أدبي وأ « مءاشتيف

 راضملا عفدو عفانملا بلج يف هللا ىلع دامتعالا قدص : : لكوتلاو
 قدص يفكي الف .اًيابسأ ىلاعت هللا اهلعج يتلا بابسألا لعفو هللاب ةقثلا عم

 )1١( ءةريطلا يف باب «بطلا) يف دواد وبأو ء(۳۸۰۳۸۹/۱٤۰١٤٤) دمحأ :هجرخأ ۲۳١/٤( _

 نسحا :لاقو - (99857/6 «ةريطلا ىف ءاج ام باب ؛ريسلا) يف يذمرتلاو «- هنع تكسو

 /؟ «لأفلا هيجعي ناك نم باب «بطلا) يف هجام نباو «- !حيحص  4117١يف يواحطلاو
 هقفاوو هححصو - (۱۷ /۱)مکاحلاو ء(۲۷٤۱) نابح نباو 22511 /5) ةراثآلا يناعم حرشا

 «ةنسلا حرش» يف يوغبلاو ء(۱۳۹/۸) يقهيبلاو «۔ يبهذلا )١۲/ ۱۷۷(.



 5 ف ءاج ام باب : ا

 ي ا ا ا ا ت ا ا س وک

(1) Sor pe « E 
 دوعسم نبا لوق ْنِم هَرخا لعَجَو .٠

 ا سس بس سا لل

 ص سس ل

 كوب نموا :لوقي هناحبس هنأل ؛هب قثت نأ دب ال لب ءطقف دامتعالا

 .[" :قالطلا] ؟47هبَسَح رهف لآ

 انم امولا .: ير وهو :ادوعسم نبا لوق نم هرخآ لعجو» :هلوق

 .خلإ ١
N REا ل  

 ءنايب نودب هدنع نم ثيدحلا يف اًمالك ةاورلا دحأ لخدُي

ثيدحلا لوأ يف نوكي دقو ؛نتملا يف هرثكأ نكلو «نتملاو دانسإلا
 دقو ؛

 .رثكألا وهو «هرخآ يف نوكي دقو «هطسو يف نوكي
 :هنع هللا يضر ةريزغ يبآ لوم ثيدحلا لوأ يف ناك ام لاثم

 نم ؛ءاوضولا اوغبسأ» : هلوقف ؛ "”«رانلا نم باقعألل ليو ءءوضولا اوغبسأ»

 كك لوسرلا مالك نم «رانلا نم باقعألل ٌليو» :هلوقو «ةريره يبأ مالك

 ناک» :يحولا ءدب ثيدح يف يرهزلا لوق هطنسو يف ناك ام لاثمو

 ناک ام لاثمو 90 ديعتلا : :ثنحتلاو «ءارح راغ يف ثّنحَتَي لي هللا لوسر

يره يبأ ثيدح اذكو «فلؤملا هركذ يذلا ثيدحلا اذه : هرخآ يف
 :هيفو «ةر

 ! .ةريره يبأ مالك نم اذهف ؛«لعفیلف هيا اع اع نمف»
 كك 00

 .هنع هللا يضر دوعسم نبا مالك نم هذ خلإ ؛. .انم امو» :هلوق )١(

 /0 ميقلا نبال «ةداعسلا راد حاتفماو )٦٤/٤(«‹ «بيغرتلا»و FV)» /ه) ؟يذمرتلا» :رظنا

 271 ) «يرابلا حتفاو ٥٣ ۳٤(« ص) «نآمظلا دزاوم»و ۴٤(«

 باب اب «ةراهطلا) يف ملسمو 2007/4/١ «باقعألا لسغ باب ؛ءوضولا) يف يراخبلا : هجرخأ قفز

 .(518/1 ؛نيلجرلا لسغ بوجو
 يف ملسمو 4 کب یا قا «يحولا ءدب) يف يراخبلا :هجرخأ (۳)

 .( 4 دایک هللا لوسر ىلإ يحؤلا ءدب باب «ناميإلا)

 ثنا سس ء(١٦ ١/ ؛ءوضولا لضف باب «ءوضولا)! يف يراخبلا :هجرخأ )٤(

 2541/13 !«ةرغلا ةلاطإ بابحتسا



 ريطتلا اا ا
ovyY 

 ْنَع ُةَرَيطلا هدر ْنَم» :ورمع نبا كيد ن ر لر
 12011 فكريط الإ ٌريط الو َكْرِيَخ الإ ريخ آل ّمُهللا :اوُنوُقَت ْنَأ» :َلاَق ؟كلذ ُهَراَفَك اَمق :اوُلاَق .«َكَرْشَأ ذَمَف ؛ِهَتَجاَح

 : طرشلا باوجو «ةيطرش :«نم' : «هتجاح نع ةريطلا هتدر نم :هلوق
 ذئنيحو ءةادألا ةرشابمل حلصي ال هنأل ؛ءافلاب باوجلا نرتقاو ؛«كرشأ دقف»
 :هلوق وهو «فورعم رعش تيب يف كلذ عمج دقو «ءاقلاب هنارتقا بجي

 سيفنّئلابو ْنَلبو ُدَفواَمِبو ٍدِماَجِبو ٌةَيِبلَط ٌةيمسا
 هب قلعتت امب ناسنإلا هجاتحي ام لك :ةجاحلا :؛هتجاح نع» :هلوقو

 .ةيرورضلا رومألا ىلع قلطت دقو «تالامكلا
 هب مءاشتُملا اذه نأ دقتعا نإ ربكأ اًكرش :يأ :«كرشأ دقف» :هلوقو

 نأ قبس هنأل ؛رغصأ وهف طقف اًببس هدقتعا نإو .هسفنب رشلا ثدحيو لعفي
 هنأ ءيش يف دقتعا نم لك نإ : يهو «بابلا اذه يف ةديفم ةدعاق انركذ
 سيل هنأل ؛رغصأ كرش هكرشف ؛اًعرش الو اًثوك ال ببس هنأ تبثي ملو ببس
 ؛اًعرش وأ اًنوك اًببس هلعج دق هللا ناك اذإ الإ ببس اذه نأ تبثن نأ انل
 . «اهعفن ٍبّرُج يتلا ةيودألاك : ينوكلاو «ءاعدلاو ةءارقلاك : يعرشلاف

 ءاودلا وه ام وأ كرشلا اذه ةرافك ام : يأ :«كلذ ةرافك امف» :هلوقو
 فلعف دعب ءىشلا ةرافك ىلع قلطت دق ةرافكلا نأل ؟كرشلا اذه ليزي يذلا
 ءرفكلا نم ذوخأم قاقتشالا نأل كلذو «لعفلا لبق ةرافكلا ىلع قلطت دقو
 . عقي مل نإ كلذ ةرافكو عقو نإ كلذ ةرافكف ؛يتاو رتسلاو ءرتسلا وهو

 تنأف :ينعي :«كريط الإ ريط الو ,كريخ الإ ريخ ال مهللا» :هلوقو
 يذلاك ؛رشابملا ريغو «تابنلاو رطملاك ؛رشابملا ريخلا كديب يذلا
 ناسنإ كيطعي نأ :لثم ء«قولخم دي ىلع هللا دنع نم هببس نوكي
 نكل .هللا نم ريخلا اذهف ؛كلذ هبشأ امو ءةيده وأ ةقدص مهارد



 ريطتلا يف اج ام باب 0۷۸

 . كري لإ لَو

 0 ل ملا يا

 اك ؛ىقيقح رصحلا اذه :«كريخ الإ ريخ الا : :هلوقو

ولعم ببسب ناك ءاوس « هللا نم
 .هريغب وأ م

 لا اوشا : يأ :«كريط الإ ربط ال» :هلوقو
 تقص مهو ريل لِ أور کوا :ىلاعت لاق ةرخسم يه امنإو اش

 لاقو 14£ :كلملا] 4ٌريِصَب مت ءىش لکي نل ن متل 0

ل انما رج ف ترک ريا اور هرب ملال :ىلاعت
 

 ةا ريطلا نأ مهملاف ؛[۷۹ :لحنلا] * تو تکي كلذ يف نإ

اهفرصيو اهربدي يذلا وه ىلاعت هللاف ؛ هللا نذإب
 اًئيمي بهذت اهرخسيو 

اوحلاب اهل ةقالع الو ءًالامشو
 . ثد

 0000 ؛ناسنإلا هب مءاشتي ام انه ريطلاب دارملا نأ لمتحيو

 ريخلا نأ امك هللا نم هنإف ؛ةهوركملا ثداوحلاو مؤاشتلا نم ناسنإلل

 ١١١[. :فارعألا] 4ر دنع مهر اَمَنِإ لآ ا لاق امك ؛هللا نم

 يف ال لوعفملا يف رشلا لب ؛عقاوب سيل هللا لعف يف رشلا نأ انل قبس نكل

 نم هيلغ بتزتي امل امإو «هتاذل ريخ امإ ؛ريخ هلك ىلاعت هلعف لب «لعفلا

 ريل الإ ريلكألا يالا .اًريخ هلمجت يثلا ةفيظعلا حلاصنلا

 . «كريخ الإ ريخ الو» :هلوقل ًالباقم

 هرم: ىنعمب «هلإو».«سنجلل ةيفان :«ال» : «كريغ هلإ الود :هلوق

 ؛يناربطلاو 1 "٠ ص) «عماجلا» يف بهو نباو 2 /۲) هدنسملا» يف دمحأ :هجرخأ (1)

 :(۲۹۳) «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نباو ء(١٠٠ /ه) ؟عمجملا# يف امك

 اخر ةيقبو «نسح هئيدحو « ةعيهل نيا هيفو» :(١٠ه /ه) ؟دلاوزلا عاما يف يمثيهلا لاقو

 , ؛تاقث

 .«ةعيهل نبا هيفو» E ةديمحلا زيزعلا ريليت» يف حراشلا لاقو.



esهو دووم وه معا هوا دلو هاو عع هود هم عوام هوه هو عرو م عا هو هع ع م ع أ وذا وقوة مومو م مو اروع ماع عمو ععم هلع عع  

 دوبعملا وه :هولأملاو «شورفم ىنعمب شارفو «سورغم ىنعمب سارغك
 .هل اًميظعتو هل ةبحم ناسنإلا هيلإ هلأتي اًميظعتو ةبحم

 مَع ْتَنَع ّمَأ آمل :ىلاعت لاق امك ؛هللا نود ةهلآ كانه نإ :ليق نإف
 ٠١١[. :دوه] رى ني هلأ نود نم نوني ىلا مهمه

 اًقح ةهلآ تسيلف ؛ةهلآ تيَّمُسو هللا نود نم تَدبُع نإو اهنأ :بيجأ
 قح هلإ ال :يأ ؛هللا الإ هّلِإ ال :لوقن اذهلف ؛دبعت نأ قحتست ال اهنأل
 . هللا الإ

 :ثيدحلا اذه نم دافتسي #

 لكوتي امنإو «هتجاح نع ةريطلا هدرت نأ ناسنإلل زوجي ال هنأ ١
 لوأ لعفلل هت هترشابم دنع هل ثدح وأ عمس وأ ىأر امب يلابي الو هللا ىلع
 «مءاشت لعفلا هترشابم لوأ يف هركي ام هل لصح اذإ سانلا ضعب نإف ؛ةرم
 امب متهت الف ؛ةينيد وأ ةيويند ةحلصم كانه تماد ام هنأل ؛أطخ اذهو

 . ثدح

 ؛هتجاح نع ةريطلا هتدر نم» :هلوقل ؛كرشلا نم عون ةريطلا نأ -
 .«كرشأ دقف

 امك رضي ال كلذ نإف ؛ ا
 ر لوا ا نكلو . . .الإ انم امو» :دوعسم نبا ثيدح يف قبس

E SE 

 .ريبدتلاو قلخلاب درفنا امك ؛ةيهولألاب هللا دارفنا

9 5 1 
E 3 E 

 .(٥۷٥ص) قبس (۱)



 همم
 ا ىف د عاج ام باب

 َكاَضمَأ ام ُةَريَطلا امن :ٍِساّبَعلا نب ٍلْضَفلا ٍثيِدَح نِ ُهلَو
 . “ندر وأ

 نييغالبلا دنع ةلمجلا هذه :؛ةريطلا امنإ» : لضفلا ثيدح ىف هلوق

 كبلق يف ثدح ام ال كدر وأ كاضمأ ام الإ ةريطلا ام :يأ ؛اًرصح ىمست

 الب ريخ ناسنإلا ريكفت يف ىتح اهنم ةمالسلا نأ بير الو «هيلإ تفتلت ملو

 ءهربضت ال اهنإف ؛اهل تفتلي ملو هدرت ملو بلقلا يف تعقو اذإ نكل «كش

 . هللا ديب هلك رمألا ذإ ؛عفادي لب < «ملستسي ال نأ هيلع نکل

 :ةربطلا نم هنأ فاش ااف فخر اس امأ : كدر وأ كاضمأ ام» :هلوق

 :نيرمأ نم ولخي الف ؛«كاضمأ ام» امأو . عجارتلاو كرتلا بجوي ريطتلا نأل '

 وأ هحاجنل لدتسي نأب كلذو ءريطتلا سنج نم نوكت نأ :لوألا

 ىلإ بهذ: اذإف «ريطلا اذه رجزأس :لاق ول امك « «ريطتلاب هحاجن مدع

 نأل ؛ريطث هنأ كش ال اذهف ؛ ؛ مدقيف «ةكربلاو نْمّيلا كلذ ىنعمف ؛نيميلا

 ذإ ؛هل هجو ال هنأل ؛حيحص ريغ نيميلا نع ريطلا قالطنا لثمب لؤافتلا ,

 دقف 1 دمتعا اذإف «هتهجو هنأ يري يذلا ىلإ بهذي هنإف ؛راط اذإ ريطلا

 0 .ريطلا ةكرح وهو ءاّببس هللا هلعجي مل ببس ىلع دمتعا

 قلع لدي هدهاش اتیش وأ هعمس اًمالك ّيضُملا ببس نوكي نأ : يناثلا

 نإ نكل دف لا تجعي يذلا رهو «لأف اذه نإف ؛هل رمألا اذه ريسيت

 .e ,«ةريطلا مكح همكح اذهف ؛همادقإل اًببس ناكو هيلع دمتعا ٠

دومحملا لأفلا نم اذهف ؛هبلط يف اطاشن دادزاو طشنو حرف هنكلو هيلع
. 

 .همكح اذه هتحص ريدقت ىلع نكل ؛ ناعم هلي وو تيدخلاو

 )١( دمحأ :هجرخأ )١/۲۱۳(. ِ

 ةياور نم دمحأ هاور» :(۳۷۷ /۳) «بادآلا» يف حلفم نبا لاقو
 نب هللا ا دمحم

 هارر و :(١11ص) ناميلس خيشلا لاقو ««عاطقنا هيفو «هيف فلتخم وهو « ةثالع

 .ارظن هدانسإ يفو ءدمحأ



 ۸۱ ريطتلا يف ءاج ام باب

 : لاسم هيف ©

 هر دنع مهر اَمَنِإ الا :ِهِل وم ىل ر

 ا : ةيناثلا

 .ةَريطلا ُيْفَن : ةثلاثلا

 . ِةَماَهلا يفت : ةعبارلا

 . ِرَمَّصلا ْيْفَن : ةسماخلا

 : لئاسم هيف

 : هلوق عم «4وّنأ دنع م مهبط امن لآ :هلوق ىلع هيبنتلا :ىلوألا ©
 «ضراعتلا نيتيآلا رهاظ نإف «ناسنإلا هبنتي يكل :يأ : (خكََت کیل
 ءامهتاذ ىف ضراعت الو امهنيب ضراعت ال ةنسلاو نآرقلاف ؛كلذك سيلو

 هار نأ ميجا اب رو «بطاخملا مهف بسح ضراعتلا عقي امنإ

 هريغ الو ىسوم سيلو «كلذ ردقملا وه هللا نأ أ دنع َمُهُرتَط ام الآ»

 .هببس متنأ :يأ ؛ببسلا باب نم 4ک طل :هلوق نأو «لسرلا نم
 اهريثأت ىفن اهيفنب دارملا نأ قبس دقو :ىودعلا ىفن :ةيناثلا ©

 ىودعلل ا ضارمالا في لج دق ها نآل ردا تيم اهنآ آل اهب
 . اهلاقتناو

 .دوجولا يفن ال ريثأتلا يفن : يأ :ةريطلا يفن : ةثلاثلا ©

 .اهريسفت قبس دقو :ةماهلا يفن :ةعبارلا ©

 .هريسفت قبسو :رفصلا يفن :ةسماخلا ©

 171 ةيآلا :فارعألا ةروس (1)

 .19 ةيآلا :سّيةروس (۲)



 ريطتلا يف ءاج ام باب ا هما

 . بحسم لب كلذ ْنِم شيل لأفلا نأ : ةسداسلا ا هملول لج e E هي

 .لأَقلا ر ريس : ةعباسلا

 رش ال ارگ عت كلذ نب بوأقلا يف قالا د َّنأ :ةنماثلا
 ا ُهْبِهْذُي لب

 ل ام رق : ةعساتلا

 لوق نم ذخؤت :بحتسم لب «كلذ نم سيل لأفلا نأ :ةسداسلا ©

 «نسح وهف لك يبنلا بجعأ ام لكو ««لأفلا ينبجعي» : لب يبنلا

 هلعنت يف نميتلا هبجعي لإ يبنلا ناكا :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق

 . "”«هلك هنأش يفو هروهطو هلجرتو

 ةبيطلا ةملكلا :هنأب لَك يبنلا هرسف :لأفلا ريسفت :ةعباسلا ©

 لأآفلا نأل ؟ ؛رصحلا ليبس ىلع ال لاثملا ليبس ىلع ريسفتلا اذه نأ قبسو

 رآ ترم لعقار E الع دارا هس ارك

 1 ْ قمم

 لب ءرضي ال هتهارك عم كلذ نم بولقلا يف عقاولا نأ : ةنماثلا ه

 كرضي ال هنإف ,؛هل هراك تنأو كبلق يف عقو اذإ : يأ :لكوتلاب هللا هبهذي .

 هبهذي هللا نكلو . . .ًالإ انم امو» :دوعسم نبا لوقل ؛ لکوتلاب هللا هبهذيو

 . "«لکوتلاب

 :نائيش هنأ قبسو :هدجو نم لوقي ام ركذ :ةعساتلا ©

 .(٠١07ص) قبس )1١(

 يف ملسمو ا ¢ «لسغلاو ءوضولا يف نميتلا باب ءءوضولا» يف يراخبلا : هجرخأ ففز

 T1/Y). ءروهطلا يف نميتلا باب ءةراهطلا)

 . (٩۷٥ص) قبس (۳)



 AT ريطتلا يف ءاج ام باب

 ن ا نأ ٌحيِرْضَنلا : ةرشاعلا

 .ةَموُمْذَملا ا ت :ةرشع ةيداحلا

 الإ تائيسلا عفدي الو «تنأ الإ تانسحلاب يتأي ال مهللا» :لوقي نأ

 .«كب الإ ةوق الو لوح الو «تنأ

 هلإ الو «كريط الإ ريط الو «كريخ الإ ريخ ال مهللا» :لوقي وأ

 .(كريغ

 نكل «ك ارش ةريطلا نأ ىت ىقبسو :كرش ةريطلا نأب حيرصتلا :ةرشاعلا ©

 ب ا كأ كرش وهف ؛اهسفنب اهريثأت دقتعا نإف ٠ ‹ ليصفتب

 .رغصأ كرش وهف

 .كدر وأ كاضمأ ام : يأ : ةمومذملا ةريطلا ريسفت 3 :ةرشع ةيداحلا ©

 انف رق لن

 ىلعو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو «نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 .نيعمجأ هبحصو هلآ

 دمحلا هللو لوألا ءزجلا مت
 .ميجنتلا يف ءاج ام باب هلوأو يناثلا ءزجلا هيليو

E3 e3 E3 2 3 2 





 لوألا ءزرجلا سرهف

 ديفملا لوقلا باتك نم لوألا ءزجلا سرهف

 ORDERS ع سرع ب عيوب واط ع اقاوم ا و عع عبي اوت ديحوتلا ماسقأ

 وا مارال هتيم هروب ويدل وات ونم ةيبوبرلا ديحوت فيرعت

 اب د AS قلخلاب هللا دارفإ ىنعم

 ا ا ا A كلملاب هللا دارفإ ىنعم

 ESSER ريبدتلاب هللا دارفإ ىنعم

 اا وحلا حم وااو دعا ةيبوبرلا ديحوت ركنأ نم

 A SSRIS دحاو ملاعلل قلاخلا نأ ىلع لقعلا ةلالد

E EEO E ةيهولألا ديحوت فيرعت 

 اا ا هنمضتي امو «تافصلاو ءامسألا ديحوت

 e للا دامك SR هتافصو هللا ءامسأ وحن بجاولا

 eee eS فيرحتلا لهأ لالض

 ا واخ او وما »لوو مخل ول ىف ع ماع هوان ع مالا ديحوتلا باتك

 a «سنإلاو نجلا تقلخ امو# : ىلاعت هلوق حرش

 ae RSA سنإلاو نجلا فيرعت

 TOE مام هيلو هاو هنو اقيم Sas رو نودبعيل الإ : ىلعم

 00 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ةفئاطلا : ینعم

 ا را ساب لسرلا لاسرإ نم ةمكحلا

oAo 



0 

 4 چ
 سلا 7 €

 ےک ھم ےاک ھے ےس

 خيشلا هليضف جرتش
 Ale ا بر

 فناثلا للا
 5 تو 1 و ھر ام ول ع و

 ينزوجلانباراد









 وأ «موجنلا ملع ملعت :يأ ؛ميجلا ديدشتب مجن ردصم : ميجنتلا

 . موجنلا ريثأت دقتعا

 :نيمسق ىلإ مسقني موجنلا ملعو

 .ريثأتلا ملع - ١

 .رييستلا ملع - ١

 : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني اذهو .ريثأتلا ملع :لوألاف

 قلخت يتلا يه اهنأ ىنعمب «ةلعاف ةرثؤم موجنلا هذه نأ دقتعي نأ أ

 وهف ؛اًقلاخ هللا عم نأ ىعدا نم نأل ؛ربكأ كرش اذهف ؛رورشلاو ثداوحلا

 .اًرْخسُم اًقلاخ رخسملا قولخملا لعج اذهف ؛ربكأ اًكرش كرشم

 اهتاكرحب لدتسيف ؛بيغلا ملع هب يعدي اًببس اهلعجي نأ - ب
 اذك راص ينالفلا مجنلا نأل ؛اذكو اذك نوكيس هنأ ىلع اهتاريغتو اهتالقنتو

 مجنلا يف دلو هنأل ؛ًءاقش هتايح نوكتس ناسنإلا اذه :لوقي نأ لثم ءاذكو

 اذهف ؛ينالفلا مجنلا يف دلو هنأل ؛ةديعس نوكتس هتايح اذهو «ينالفلا

 بلا ٍضْرأْلاَو ِتاوْمّسل يف نَم ُدَلَمَي ال لقط :لوقي هللا نآل ؛ةلملا نع جرخم
 يفنلاب هنأل ؛رصحلا عاونأ ىوقأ نم اذهو ء[١٠ :لمنلا] نأ الإ

 .نآرقلا بدك دقف ؟بيغلا ملع ٌدحأ ىعدا اذإف «تابثإلاو



 ميجنتلا يف ىف ءاج ام باب ٦

010 

 هبسن ءيش عقو اذإ هنأ يأ ءرشلاو ريخلا ثودحل اًببس اهدقتعي نأ ج

 .رغصأ كرش اذهف ؛هعوقو دعب الإ اًئيش موجنلا ىلإ بسني الو «موجنلا ىلإ

 :فوسكلا يف هلوق يف يي يبنلا نع تبث امب اذه :ضقتني : ليق نإف

 ینعمف ؛ داع امهب هللا فوخي هللا تايآ نم ناتيآ رمقلاو سمشلا نإ

 .راذنإ ةمالع امهنأ كلذ

 : :نيهجو نم باوجلاو

 نم تابوقغلاو ثداوحلا يف اًريثأت فوسكلل نأ مّلِسُي ال هنأ :لوألا
 نافسكني ال امهنإ» :ِةلي يبنلا لاق كلذلو «بورحلاو طخّقلاو بْدَجلا
 امنإو «ليقتسملا ىف الو ىضم ام ىف ال "«هئايحل الو دحأ تومل

 .برقأ اذهو ءنوعجري مهلعل دابعلا امهب هللا فوخي

 «كلذ ىلع لد دق صنلا نإف ءار ريثأت امهل نأ انملس ول هنأ : يناثلا

 .هب اًصاخ نوكي نکل «هب لوقلا بجي صنلا هيلع لد امو

 يف اًريثأت امهل نأ ًالصأ ملسن ال اننأ :برقألا.وه لوألا هجولا نكل

 فّوَخُملاو «فيوختلا ىلع صني ثيدحلاف ؛هيضتقي ال ثيدحلا نأل ؛اذه

 وه امنإو ءكلُذ يف فوسكلل رثأ الو «هتبوقع فوُحَّملاو «ىلاعت هللا وه
 .طقف ةمالع

 :نيمسق ىلإ مسقني اذهو' .رييستلا ملع : يناثلا

 اذإو «بولطم اذهف .؛ةينيدلا حلاصملا ىلع اهريسب لدتسي نأ :لوألا

 e «(۳۲۸/۱ «فؤسكلا يف ةقدصلا باب «فوسكلا) يف يراخبلا :هجرخأ (۲) ()

 )114/۲ e ةالص باب ء«فوسكلا)



 ۷ ميجنتلا يف ءاج ام باب

 اَتَق َلاَق» :(هِحيِحَص 2َ) ىف ٌيِراَخُملا لاق

 ,SSSA :ِثالَنِل ٌموُجُنلا

 نأ دارأ ول امك ءاّبجاو اهملعت ناك ةبجاو ةينيد حلاصم ىلع نيعي ناك

 «ةلبق ليللا ثلث نوكي ينالفلا مجنلاف ؛ةلبقلا ةهج ىلع موجنلاب لدتسي

 .ةميظع ةدئاف هيف اذهف ؛ةلبق ليللا عبر نوكي .ينالفلا مجنلاو

 هب سأب ال اذهف ؛ةيويندلا حلاصملا ىلع اهريسب لدتسي نأ : يناثلا

 :ناعون وهو

 عقي بطقلا نأ ةفرعمك ؛تاهجلا ىلع اهب لدتسي نأ :لوألا عونلا

 ءزئاج اذهف ؛اذكهو .ًالامش هلوح رودي هنم بيرق وهو يدجلاو «ًالامش

 1١1[. :لحنلا] 4نوُدَتْمَي مه مْجَنلاَو تَسلَعَو# : ىلاعت لاق
 ملعتب فرعي ام وهو «لوصفلا ىلع اهب لدتسي نأ :يناثلا عونلا

 .نورخآ هحابأو «فلسلا ضعب ههرك اذهف ؛ رمقلا لزانم

 وهف ؛ينالفلا مجنلا علط :ليق اذإ ىشخي :اولاق هوهرك نيذلاو

 وأ دربلاب يتأي يذلا وه هنأ دقتعي ةماعلا ضعب نأ :فيصلا وأ ءاتشلا تقو

 . حايرلاب وأ رحلاب

 . هلا ءاش نإ يتأيس امك ؛ةهاركلا مدع حيحصلاو

 دا دع د

 ؛ليلعتلل ماللا :؟ثالثل موجنلا هذه هللا قلخ» :ةداتق رثأ يف :هلوق

 .ةمكحلاو ةلعلا نايبل : يأ

 ثالثل :يأ «نسحأ ثالثلا نكل «ةثالثل زوجيو :«ثالثل» :هلوق

 .ددعلا نم ثينأتلا ءات فذح اذهل «مكح

 .(١۱ص) :رظنا (۱)



 : يه ثالثلاو

 حييل ايدل همس ايي َدَقْلَو# : ىلاعت لاق ءءامسلل ةنيز :ىلوألا

 ةيفاض ءامسلا ىأر اذإ ناسنإلا نأل 6 :كلملا] 4 نیل اوج وجر اهتلعجو

 ا اا نع اا دب اک ا نايل ةرمقم ريغ ةلبل لذ
 ةعماللا' ةضفلا نم عاونأب ةالحم ةباغ اهنأك نوكتف ؛هللا الإ هملعي ال ام
 هذهو: «ةقرزلا ىلإ ليمت هذهو ؛ةرمحلا ىلإ ليمت ةريبك ةئيضم ةمجن هذه

 ش 1 .دهاشم ءيش اذهو ‹ةطسوتم هذهو «ةفيفح

 ال ل ل ل :لؤقن لهو

 : ؟كلذ مزلي ال :لوقن وأ

 لاق ؛ءامسلا يف ةعصرم موجنلا نوكت نأ كلذ نم مزلي ال :باوجلا

 4 نوح : له يف لع يعلو ستل َراَبلأو للا َقلَح ىلا وهو# :ىلاعت
 رمقلا نأ ينيعب تدهاش انأو .كلف هل لك «نورؤدي :يأ ؛[۳۳ :ءايبنألا]

 ناك ةريبكلا ةعماللا موجنلا نم يهو ءاهاطغ يأ «موجنلا نم ةمجن فسخ

 اهارن ال انكف ؛اهاطغ رجفلا برق دنعو ءرهشلا:رخا يف اهلوح برقي
 تانفير رخآ نف نفاع لق كلذو لا

 نوكت نأ مزلي الو «لوزنلاو عافترالا يف ةتوافتم كالفأ يه نذإ

 .ءامسلا يف ةعصرُم

 ر NE ESS :ليق نإف

 انوا أ e ”يشلاب ءيدلا نييرت ن مزلب ال هنإ

 00 : 0 ول لوح لحجو ا ماب

 ل
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 رأ

 انلق €



 5 ميجنتلا يف ءاج ام باب

 اف لوا نقف ءاهب ىَدَتْهي َتاَمالَعَو ‹ِنيِطاَيَشلِل اورو

 . یھتنا ا ع مَفْلُكَتَو ُهَبيِصَن َعاَضأَو ًاطخأ ؛َكِلُذ

 نيطايش اوسيلو «نجلا نيطايشل :يأ ؛نيطايشلل اًموجر : ةيناثلا
 ؛اهولصو نجلا نيطايش نكل ءاهولصي مل سنإلا نيطايش نأل ؛سنإلا
 نع ىلاعت لاق «ةذفان ةميظع ةوق مهلو «سنإلا نيطايش نم ردقأ مهف

 يأ ؛[۳۷ : ص] «ٍضاوَعَو وب ل یش 0 ىلع لادلا مهلمع

 :ىلاعت لاقو ء[۳۸ :ص] الآ ف نبر نب خاو :ناميلسل انرخس

 :يأ ؛[۳۹ :لمنلا] 4كم ني موف د نأ لف هب كيل أنأ نك نم ترفع لا

 مهتوق ىلع لدي اذهف ؛أبس ةكلمل ميظع شرع وهو «ماشلا ىلإ أبس نم
 نَمَه عِمّسلل َدِعَقَم اهم دع اک اتو :ىلاعت لاقو .مهذوفنو مهتعرسو

 .[9 :نجلا] «اَدَصَي باش مل دب َنآلا عمتي

 .يمرلا :مُجّرلاو

 ضال ىف لاو :ىلاعت هلوق نم ذخؤت ءاهب ىدتهُي تامالع : ةثلاثلا

 مجاب ْنسلَعَو € ود مڪمل سو ناو مڪي ديت ن يار
 يتلا تامالعلا نم نيعون ىلاعت هللا ركذف ؛[5١ :لحنلا] نودي ٌمُه

 : اهب ىدتهي

 ؛ةمالع نم ضرألا ىف هللا لعج ام لك لمشتو «ةيضرأ :لوألا

 .اهوحنو «ةيدوألاو «قرطلاو «راهنألاو «لابجلاك
2 

 . نوته مه مه مجسلابو# :ىلاعت هلوق يف ةيقفأ : يناثلاو

 مجنب صتخي الو هب ىدتهي ام لك لمشي سنج مسا :مجنلاو

 «تاهجلا ىلع موجنلا هذهب لالدتسالا يف ةقيرط موق لكل نأل ؟ نيعم

 )١( «موجنلا يف باب «قلخلا ءدب) يف يراخبلا :مزجلا ةغيصب هقلع ؟/47١(.



 ميجنتلا يف ف ءاج ام باب ٠

 .رمفلا لِزاَنَم ْمِلَعَت ةداتف ةركَو

 .امُهْنَع ٌبْرَح ُهَرَكُذ . هيف ةَيُغ نبا ٍصْخَرُي ْمَلَو

 . ٌقاَحْسِإَو دمي لزاما مّلَعَت يف و

 . لعج أ هللا ةمعن نم اذهو .اًرحب وأ ارب «ناكملا وأ ةلبقلا تاهج:ءاوس
 ال ليللا يف كنأل ؛موجنلا يهو ؛ءيش اهنود بجحي ال ةيولع تامالع

 اى کل رسوا : یلاعت لاق هللا ريخست نم اذهو «يدوأ الو ًالابج دهاشت
 ١۳[. : ةثاجلا] م ايب ضال ىف امو توما ف

 ىلع هاب ر : يأ :ارمقلا لزانم ملعت ة ةداتق هركو» :هلوق

 . ابلاغ .ميرحتلا اهب داري فلسلا مالك يف ةفاركلا نأ

 0 : نيرمأ لمتحي «رمقلا لزانم ملعت» :هلوقو

 «نيطزشلا ىف نوكي ةليللاف «رمقلا ةلزنم ةفرعم هب دارملا نأ : لوألا

 ةلرنم هل ةليل لك نأل ؛ةليل لك رمقلا لزاتم ةفرعح دارملاف ؟ليلكإلا يف كوكيو
 . بلاغلا يف رهظي ال نيثالثو نيرشعو عست يفو نيرشعو اًينامث متي ىتح

 ينالفلا مجنلا جرخي :يأ ؛موجنلا لزانم ملعت هب دارملا نأ : يناثلا

 [؟4] اهنأل ؛لوصفلل اًناقوأ هللا اهلعج موجنلا هذهو «ينالفلا مويلا يف
 لزانملا يف سمشلا تلح اذإف ؛ةيلامش [5١]و ةينامي ]٠٤[ اهنم ءاّمجن
 نم ناك كلذلو «دربلا راض ةيبونجلا يف تلح اذإو < ءرحلا راص ةيلامشلا

 . ةيناميلا .موجنلا نم وهو «ليهس جورخ دربلا وند ةمالع

 «فورعملا ةنييع نب نايفس وه :«ةنييع نبا هيف صخري ملو» :هلوق
 . ةهاركلإب ةداتق لوق قفاوي اذهو

 . ةريثك لئاسم هنع ىور «دمحأ باحصأ نم :«برح هركذ» :هلوق

 .هيوهار نب قاحسإ وه :«قاحسإ» :هلوق



 1١١ ميجنتلا يف ءاج ام باب

 آل ةَ: هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ؛ىَسوُم يبأ ْنَعَو

 SN E رْمَجْلا ْنِمْدُم : ًةّنَجلا َنوُلُخْدَي

 ْنِإ الإ ؛اهيف كرش ال هنأل ؛رمقلا لزانم ملعتب سأب ال هنأ حيحصلاو

 ؛كلذل ةبلاجلا يه اهنأو «دربلا لوصحو رطملا لوزن اهيلإ فيضيل اهمّلَعَت

 , وأ «عيبرلا وه له :اهب تقولا ةفرعم درجم امأ ؛كرشلا نم عون اذهف
 .هب سأب ال اذهف ؛ءاتشلا وأ «فيرخلا

# %  % 

 هئايلوأل هللا اهدعأ يتلا رادلا يه : «ةنجلا» : ىسوم ىبأ ثيدح ىف هلوق

 . هرتست يأ اهيف نم نجت اهنأل اهراجشأ ةرثكل ؛كلذب تيّمْسَو «نيقتملا

 هدح رمخلاو «ءاّريثك رمخلا برشي يذلا وه : ارمخ نمدما :هلوق

 نط یا اکا شو. یخ رک لک رک لوزا

 اذإو ءرمخب سيل الثم جنبلاف ؛رمخ وهف لقعلا ىطغ ام لك سيلو «لقعلا

 يطغي يذلا رمخلا امنإو ءرمخب كلذ سيلف ؛هيلع يمغأف اًئهد برش

REهلأ يبطي يزال اجلا  a 

 :رعاشلا لاق «كلذ هبشأ امو ةداعسو

 ءاقللااهئنهياماًدسأو اكولمانكرتتفاهبرشنو

 - رمخلا ميرحت لبق ركس دق ناكو  بلطملا دبع نب ةزمح لاقو

 ليبس ىلع لقعلا يطغي يذلاف ؛"«يبأ ديبع الإ متنأ لهو» : لب يبنلل

 نبا ثيدح نم (10817/7) ءرمخ ركسم لك نأ نایب باب «ةبرشألا) يف ملسم :هجرخأ )١(

 .امهنع هللا يضر رمع

 يف ملسمو ء(١۳۸ /۲ ءسمخلا ضرف باب «سمخلا ضرف) يف يراخبلا :هجرخأ (؟)

 هع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ثيدح نم oA fF) ءرمخلا ميرحت باب «ةبرشألا)



 اًشان ناك نإ الإ ءرفاك وهف ؛هلحتسا نمو «ةنسلاو باتكلاب مرحم ةذللا
 يف يعرشلا مكحلا ملعي الو ؛مالسإلاب دهع ثيدح وأ «ةليعب ةيدابن
 . هميرحت هراكنإ درجمب رفكي الو فرعي هنإف ؛كلذ

 وأول :ىلاعت لاق ءةبارقلا مه :مجألا :«محزلا عطاقا :هلوق
 مهنأ ةماعلا هنظي امك سيلو 5 :لافنألا] كَ لوا مصعب رار

llبراقأ يف ةيعرشلاو «ةيعرش ريغ ةيمست هذه نأل  

 .اًراهصأ اوّمسُي نأ :نيجوزلا

 باتكلا يف ةقلطم تءاج ةلصلاو ؛هلصي ال نأ :مجرلا عطاق ىنغمو
 ۲١[: :دغرلا] لسي نأ ءوي هلا رم ام دولصي َنيِدلآَو © :ىلاعت لاق ءةنسلاو
 :ليق امك فرعلا هيف عبتي هنإف ؛ديقم ريغ اًقلطم ءاج امو ماحرألا هنمو

 “ودخا فرعلابف ٍزرجلاك عرّشلاب ٍدَدَحي ْمْلَو ا كو

 ةوسكلاب مهظحاليو مهيطعي نأ :رقفلاو عوجلا|نمز يف ةلصلاف
 ش :كلذ مزلي ال ىنغلا نمز يفو ءاًمئاد ماعطلاو

 نم هل بجي مهبرقأف و يرق لإ ر تراقألا لد

 ةهج نم نيمسق ىلإ نومسقني براقألا مث .دعبألل بجي امم رثكأ ةلصلا

 نأ ديريو ءهب مايقلا نم دب ال اًمح هسفنل نأ ىري براقألا نم مسق :ىرخأ

 هل اذهف ؛اهلزانم ءايشألا لزنيو فورظلا ردقي ردا يسكو ءاّمئاد هلصت

 ..مكح هل كلذو ىمكح

 ا ا نم ضي ل ا نر اهدا ر

 تتتشت ةمأ يف انك نأب < ءاقلطم ةلصلا مدع فرعلا ناك ول ام : يهو

 )١( (7ص) هللا هظفح «حراشلا ةموظنم» :رظنا .



 ١ ميجنتلا يف ءاج ام باب

 . 2370ه ىف َناَّبِح ُنباو دشا ُهاَوَر . «رخسلاپ ٌقُدَصُمَو

 لمعي ال هنإف ؛ةيبرغلا دالبلا يف نآلا فرعي امك اهتلص ىرع تعطقتو

 فرعلا ىف ةلص كانه ناك اذإف «ةلص نم دب ال :لوقنو «فرعلاب ذئنيح

 يتلا ةعيرشلا هذه لطعن نأ نكمي الف ؛ةلص كانه نكي مل اذإو ءاهانعبتا

 .هلوسرو اهب هللا رمأ

 تسيلو «ةأفاكم اذه نأل ؛كلصو نم لصت نأ اهانعم سيل ةلصلاو

 لاق امك ؛لصاولا امنإ ءهلصو اذإ هنع سانلا دعبأ لصي ناسنإلا نأل ؛ةلص

 ديري يذلا وه اذه «"ااهلصو همحر تعطق اذإ نم» : يب لوسرلا

 .ةرخآلا رادلاو هللا هجو

 ملع نأ ههجوو «بابلا دهاش وه اذه :؛رحسلاب قدصمو» :هلوق

 دقف ءرحسلا نم عونب قَّدَص دقف ؛هب قَّدَص نمف ءرحسلا نم عون ميجنتلا
 ,””«رحسلا نم ةبعش سبتقا دقف ؛موجنلا نم ةبعش سبتقا نم نأ» :قبس

 :مُجنُملا لاق اذإف «نومجنملا هب ربخي امب قدصملا وه هب قدصملاو
 ملعب قدص هنأل ؛ةنجلا لخدي ال هنإف ؛هب قدصو ءاذكو اذك ثدحيس

 يف امك ؛يناربطلاو «ىلعي وبأو 22181 «۱۳۸۰) نابح نباو «(۳۳۹ )٤/ دمحأ :هجرخأ )١(

 .)¥€ /ه) ؟عمجملا»

 .!تاقث ىلعي يبأو دمحأ لاجرو «يناربطلاو ىلعي وبأو دمحأ هاور» : يمشيهلا لاق

 هقفاوو ««هاجرخي ملو ءدانسإلا حيحص» :لاقو ۴/9 اًضيأ مكاحلا :هجرخأو

 . يبهذلا

 نب هللا دبع نع ٤/ ۹٠( «ئفاكملاب لصاولا سيل باب «بادآلا) يف يراخبلا :هجرخأ (؟)

 .امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع
 ۳( قبس )٥۲۱/۱(.



 لإ بيلا ٍضْرأْلاَو ٍتومَّسلأ يف نم لعب ال لذ 7 لاق ءهللا ريغل بيغلا

e 01ْش : .]1  

 ؟ميبتلا
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 ال ذإ ؛ديعولا اذه هقحلي الف ؛اًريثأت رحسلل نأب قدصملا امأو ءانه ديعولا

 نوعرف ةرحس نم عقو ام لثم « لييخت ه رثأت: نكل ءاًريثأت رحسلل نأ كش

 ءىعست تايخ اهنأك يصعلاو لابحلا اوأر ىتح سانلا نيعأ اورحس ثيح

 اًنالف بحي هلعجيف اًصخش رحاسلا رحسي دقو «كلذل ةقيقح ال ناك نإو

 هب توفر ام امن َنوُمّلعَتَم» :ىلاعت لاق ءرثؤم وهف ؛اًنالف ضغبيو

 :ةرقبلا] ديرو ملأ نيب ٠ لا اذه قاع رجلا ر أب قيدصتلاف ؛؛

 اة

 يع ردن ال اذه نأ ؛ديغولا يف هلوخسد يف كاش الف ؛كلذ وحن وأ اًيهذ

 لجو زع - هللا الإ -.

 مهريغ نأو رصحلا ع : (ةنجلا نولخدي ال ةئالثا :هلوقو

 : ؟ةنجلا لخدي

 ا ا رجلا نوط الرو اع فارما

 ش .رصحلا ىلع لدي ال ثيدحلا

 ملعلا لهأ فلتخا ؟رفاك ةنجلا لخدي ال نم نأل رافك ءالؤمل لهو

 :لاوقأ ىلع ديعولا ثيداحأ نم ههبشي امو ثيدحلا اذه يف



00 

 صوصنب نوذخأي نيذلا جراوخلاو ةلزتعملا بهذم :لوألا لوقلا

 :نولوقي جراوخلا نكل «ةيصعملا هذهب ناميإلا نم جورخلا نوريف «ديعولا
 ناتفئاطلا قفتتو «نيتلزنملا نيب ةلزنم يف وه :نولوقي ةلزتعملاو ءرفاك وه
 «هرهاظ ىلع هوحنو ثيدحلا اذه َنوُرْجيَف «رانلا يف نودلخم مهنأ ىلع

 نإو ناميإ هبلق ىف نم نأ ىلع ةلادلا ىرخألا ثيداحألا ىلإ نورظني الو

 , .ةنجلا لخدي نأ دب ال هنإف ؛َّلَك

 ليلدب لعفلا اذه لحتسا نميف ديعولا اذه نأ :يناثلا لوقلا
 نأ ديزل 4 لف نإ نامي هلق ىف نم. نأ ىلع ةلانلا تكلا صوضتلا
 لولو رفاك ةلحخسا نم نأل. ؟باوصت سيل لوقلا اخو ةنجلا لخدي
 مل نإو رفاك وهف ؛الثم رمخلا برش وأ محرلا ةعيطق لحتسا نمف «هلعفي
 | .رمخلا برشي ملو محرلا عطقي

 تءاج امك رمت يتلا ديعولا ثيداحأ باب نم اذه نأ :ثلاثلا لوقلا

 ؛تكسنو هلوسر لاقو هللا لاق اذكه :لاقي لب ءاهانعمل ضرعتي الو
 ۸ مر 200 0 ل

  مُواَرَجَف ادعم امم ْلُسُقَي نمو :ىلاعت هلوق :الثمف
 :ءاسنلا] 4اًميِظَع اًباَدذَح مل َّدَعَأَو معلو هلع هللا بضعو ابف ادل

 اهانعمل ضرعتن الو ءاهب نمؤنف ؛ديعولا صوصن نم ةيآلا هذه ۳

 امب ملعأ هللاو «هللا لاق اذكش :لوقنو «ىرخألا صوصنلل اهتضراعمو

 .رجزلا يف غلبأ اذهو «هريغو كلامك ؛فلسلا نم ريثك بهذم اذهو دارأ

 ىلع لّمحُي قلطملا يفنلاو «قلطم يفن اذه نأ :عبارلا لوقلا

 «باذع هقبسي ال ىنعي اًقلطم ًالوخد ةنجلا نولخدي ال :لاقيف ؛ديقملا

 ر ود دكت تال م الرع نجلا راكد فلو
 اهضعب مئاليو ءاّضعب اهضعب قّدصُي عرشلا صوصن نأل كلذو «ةنجلا



 ميجنتلا يف ة ءاج ام باب : ۱٦

 :لئاسَم هيف ©
 . موُجُنلا ٍقْلَح يف ُةَمْكِحلا : ىلوألا

 . َكِلْذ َرْيَغ َمَعَر ْنَم ىَلَع ُدّرلا : ةيناثلا

 رقع صويا هلال مجال یس ا و ع لإ برقا اذكر ءامعب
 : ضعبب اهضعب صوصنلا ديقتف ؛ةمولعم

 ا يرح هلاح هذه تناك نم نأ :لامتحا كانهو

 .هيلإ هلاح :لوؤي ام رابتعاب ديعؤلا اذه نوكيف «ءاّرفاك توميف «ةمتاخلا

 لخدي :نلف ؛رفكلا ىلع تام نم نأل ؛لاكشإ ةلأسملا يف ىقبي ال .ذئنيحو

 يف ءرملا لازي ال» : يب هلوق هديؤي امبرو «رانلا يف دلخم وهو «ةنجلا
 . ٠ اًماح الرق اذه نوكي.١!اقارح اند نصي مل ام ید نم خف

 :ثالث يهو :موجنلا قاخ يف ةماحلا :ىلوألا ©

 :ءاسنلا فيز اهنآ +

 .نيطايشلل موجرو -

 .اهب ىدتهي تامالعو

 .اهملعن ال ىرخأ مکج كانه نوكي امبرو.

 ایف لزا نم» :ةداتق لوقل : كلذ ريغ معز نم ىلع درلا : ةيناثلا ©

 . هب هل ملع ال ام فلكتو «هبيصن عاضأو ءاطخأ ؛كلذ ريغ

 )١( «تايدلا) يف يراخبلا :هجرخأ 35857(.



 ¥1 ميجنتلا يف ءاج ام باب

 . لزاما مّلَعَت يِف ٍفالخلا ْرْكِذ :ةثلاثلا

 وي م ا

 نأ َفَرَع ْوَلَو ٍرْحّسلا َنِم ِءْيَشِب َقَّدَص نَميِف ُديِعَولا : ةعبارلا
 . لاَ

 لالدتسالا نم نومجنملا همعز ام «كلذ ريغ» :هلوق ىف ةداتق دارمو
 نم اهيف نوكي نأ نكمي ام امأو «ةيضرألا ثداوحلا ىلع ةيكلفلا لاوحألاب

 . كلذ قبس :لزانملا ملعت يف فالخلا ركذ :ةثلاثلا ©

 هنأ فرع ولو رحسلا نم ءىشب قدص نميف ديعولا :ةعبارلا ©

 دقتعا ولو هناسلب رحسلا نم هريغ وأ ميجنتلا نم ءيشب قدص نم : لطاب

 ؛لطاب هنأ فرعي وهو قّدصُي فيك «ديعولا اذه هيلع نإف ؛هبلقب هنالطب

 .هتسراممبو هملعتبو هب سانلا ءارغإ ىلإ يدؤي هنأل

 .(١0ص) :رظنا 222



 ءاونألاب ءاقستسالا ىف ءاج ام باب ۱۸

 3 تاب

 ِءاَونألاِب ٍءاَقْسِتْسالا يِف َءاَج ام

senensasaseeenenanounannnenaveceecetBenenacanaccednananavanenacecandOvOanenensananabanenens 

 ةا و وق ةا فط هاك اا ف امالا
 نأل :؛ةيادهلا بلط : ءادهتسالاو ءذوَعلا بلط :ةذاعتسالاو «ةنوعملا بلط
 لب «بلطلا ىلع لدت ال دقو «بلطلا ىلع لدت بلاغلا يف لعفتسا ةدام
 «هتياغ ربكلا يف غلب : يأ ؛ربكتسا :لثم «لعفلا يف ةغلابملا ىلع لدت
 . نأ اهنم بلطت نأ :يأ ؛ءاونألاب ءاقستسالاو «ربكلا بلط ىنعملا سيلو

 :نيمسق ىلإ مسقني ءاونألاب ءاقستسالاو

 :ناتروص هلو «ربكأ كرش :لوألا مسقلا

 وأ انقسا !اذك ءؤن اي :لوقي نأك ءايقسلاب ءاونألا وعدي نأ : ىلوألا

 هللا ريغ ءاعدو هللا ريغ اعد هنأل ؛ربكأ كرش اذهف ؛كلذ هبشأ امو ءانثغأ

 هب مل نهرب ال رخاء اًهنَلِإ هلأ حم عني نمو# :ىلاعت لاق ءربكألا كرشلا نم
 و هر 32 و جاسم ر و
 لاقو (۷ :نونمؤملا] €ةيركلا حلقي ال ل ر دنع باح امَنِإ

 لاقو ء[1۸ :نجلا] اد هلأ مم أوُعَدَم الق هلل دم َنأَو# :ىلاعت
 ا

 نع اذإ كتك َتْلَعَم نإ كرضي الو كعقني ال ام لأ نود نم عن الو# :ىلاعت

 ٠١١[. :سنوي] 4َنييليَطل

 هللا ريغ ءاعد نع يهنلا ىلع ةلادلا ةريثكلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ
 .ربكألا كرشلا نم هنأو
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 . 4”2نوزَكُت نأ كفر ولجو : ىَلاَعَت هللا لوقو

 يه اهنأ ىلع ءاونألا هذه ىلإ راطمألا لوصح بسني نأ :ةيناثلا

 ةا يف وأ ةر ا اوم ملا ولو للا نرد ا ااا
 يف كرشلل نمضتم وهو «ةدابعلا نم ءاعدلا نأل ؛ةدابعلا يف لوألاو

 .ةجاحلا يضقتو لعفت اهنأ دقتعي وهو الإ اهُعْدَي مل هنأل ؛ ةيبوبرلا

 عم اًببس ءاونألا هذه لعجي نأ وهو ءرغصأ كرش :يناثلا مسقلا

 هللا هلعجي مل اًببس لعج نم لك نأل ؛لعافلا قلاخلا وه هللا نأ هداقتعا

 .رغصأ اًكرش كرشم وهف ؛هردقب الو هيحوب ال اًبيس

 :نيلوعفم بصنت يهو ءَنورِيَصُت :يأ :«َنْلَمَجَو#» :ىلاعت هلوق

 لوعفم ردصم ليوأت ىف هيلع تلخد امو «(نأ) :يناثلاو «(قزر) :لوألا

 .هريغ ىلإ هلوصح نوفيضت ثيح «هللا دنع نم هنأ نوبذكت

 رص < 5
 نم معأ وه ام :انه هب دارملاو ءءاطعلا وه قزّرلا : «.يكتزر» :هلوق

 : نيينعم لمشيف ؛رطملا

 عقومي مسيْنَأ لقط :لاق هللا نأل ؛ملعلا قزر هب دارملا نأ :لوألا
2f54 ري ا كا ھت چ  ESح2 عدد ه2  « AT 16 OO)تك ف © مک ذل ہا © یی نلت را متل ہر © را  
 يآ و نقلا تر ني يز 69 رشا لإ ےس ال © وشک
 ؛[۸۲ ٠ :ةعقارلا] زك نأ منذر رل © ةت منا بَل

 ملعلا نم هب هللا مكقزر ام ركش نولعجتو «مهنونهادتف مهنوفاخت : يأ

 . ةيآلا قايس رهاظ وه اذهو «هب نوبذكت مكنأ يحولاو

 ) )1١ةيآلا :ةعقاولا ةروس 45.
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 نع! ثيدح كلذ يف يور دقو ؛ ءرطملا قزرلاب دارملا نأ : يناثلا

 يف امهنع هللا يضر سابع نبا نع حص هنأ الإ ؛”فیعض هنكل لك يبنلا
 ,©9ءاونألا ىلإ هتبسن هب بيذكتلا نأو ؛رطملا قزرلاب دارملا نأ :ةيآلا ريسفت
 ْ .اًمامت بابلل اًبسانم هلجأ نم ةيآلا فلؤملا قاس ام نوكي هيلعو

 نودي اًعيمج نيينعملا لمتحت تناك اذإ ةيآلا نأ ريسفت يف ةدعاقلاو
 : .حجرملا بلط ةافانم امهنيب لصح نإو ءاًعيمج امهيلع لمحت ةافانم

 قزرلا ركش نولعجي نيذلا ءالؤه خبوي هللا نأ :ةيآلا ىنعمو
 لوبقلاو قيدصتلاب نوكي قزرلا ركش نآل ؛دعبلاو رابكتسالاو بيذكتلا
 ؛اهيلع معني نمب رفكت نأ لبقت ال كلذك ة ةرطفلاو «معنملا ةعاطب لمعلاو
 ءاوس «كيلع معني نم ركشت نأ بجوي اهنم لك عرشلاو لقعلاو ةرطفلاف
 هب دارملا نإ :انلق وأ ءضرألا ةايح هب يذلا رطملا قزرلاب دارملا :انلق
 قيلي فيكف ؛قزرلا مظعأ نم اذه نإف ؛بولقلا ةايح هب يذلا نآرقلا
 1 ”!؟بيذكتلاب ةمعنلا هذه لباقي نأ ناسنإلاب

 :ناعون 'بيذكتلا نأ ملعاو

 رطملا وأ «بذك اذه :لوقي نأب «لاقملا ناسلب بيذكتلا : امهدحأ

 . كلذ وحنو «ءءونلا نم

 /4::ةعقاولا ةروس نمو «ريسفتلا) يف يذمرتلاو ١ نا ETT :هجرخأ )١(
 نع :نايفس ۍورو «ليئارسإ ثيدح نم الإ اًعوفرم هفرعن ال «بيرغ نسح : :لاقو ٥

 ١ .«هعفري ملو دانسإلا اذهب ثيدحلا اذه ىلعألا دبع
 /0 اريثك نبا ريسفتا يف امك ؛متاح يبأ نباو 42177 /707) زيرج نبا : اًضيأ چرا

(f 

  Eمهريغو هيودرم نباو رذنملا نباو عينم نبال هازعو ة 6 دل ؛روثنملا !

 .هنع هللا يضر بلإط يبأ نب ب يلع ثيدح نم

 .0ص) يتأي (0)



 ۲۱ ءاونألاب ءاقستسالا ىف ءاج ام باب

 311111111011010 " ةيلهاجلا رنا نِم ي يتثأ يف بر : َلاَق
o2 

 اًدقتعم موجنلاو ءاونألا مّظعُي نأب ءلاحلا ناسلب بيذكتلا : يناثلاو

 .«ىكله متنأف ؛نيبذكم متنك نإو ‹یقمح مدنأف ؛نيقدصم متنك نإ !سانلا

 لكف ؛كلاه بذكملاو «قمحاأ لمعي الو قدصُي يذلاف ؟ حيحص اذهو

 ىلع بنر امب قدصم كنأ امإ :نيرمأ نيب تنأ :نآلا هل لوقن صاع ناسنإ

 ال فيك «قمحأ تنأف ؛اًقدصم تنك نإف «بذكم وأ «ةيصعملا هذه

 .رفاك كلاه تنأف «ربكأ ءالبلاف ؛قدصم ريغ تنك نإو !؟ميقتستف فاخت

 انف عن

 .«يتمأ يف عبرأ» : كلام يبأ ثيدح يف :هلوق

 يف اهكراشت ءايشأ كانه نأل ؛رصحلا سيل 'عبرأ» :هلوق نم ةدئافلا

 ميسقتلاب اهعمجو مولعلا رصح باب نم كلذ ِةلَك يبنلا لوقي امنإو «ىنعملا
 .ظفحلا تبثيو «مهفلا برقي هنأل ؛ددعلاو

 .ةباجإلا ةمأ :يأ :«يتمأ» :هلوق

 نأش نم :يأ ؛نأش ىنعمب انه رمأ :«ةيلهاجلا رمأ نم» :هلوق

 بلط رماوألا دحاو نأل ؛رماوألا دحاو سيلو «رومألا دحاو وهو ةيلهاجلا

 . ءالعتسالا هجو ىلع لعفلا

 اهنم ضرغلا ةيلهاجلا ىلإ اهتفاضإ :«ةيلهاجلا رمأ نم» :هلوقو
 هنأ كش ال ةيلهاجلا لعف كّلْعِف :لاقي ناسنإ لك نأل ؛ريفنتلاو حيبقتلا
 لاعفأ نم هلعف نأب الو «لهجلاب فصوي نأ ىضري دحأ ال هنإ ذإ ؛بضغي

 :نارمأ انه ةفاضإلا نم ضرغلاف ؛ ةيلهاجلا
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 .ريفنتلا - ١

 الهأ تسيل ذإ ؛ناسنإلاب قمحو لهج اهلك رومألا هذه نأ نايب  ؟

 . لهاج اهب ينتعي يذلاف ؛اهب ينتعي وأ ناسنإلا اهيعاري نأب
 :لالضو لهج ىلع اوناك مهنأل ؛ةثعبلا لبق ام :انه ةيلهاجلاب دارملاو

 '«نييمألاب نوّمسُي اذهلو «هللا قلخ لهجأ اوناك برعلا نإ ىتح ميظع

 .نآلا هتدلو همأ نأك «مألا ىلإ ةبسن ؛بتكي الو:أرقي ال يذلا وه يمألاو

e OEلع هس نم دق :ىلاعت لاق  
 مهمو ميڪ ويكي مع التي ميشا ني وسر ميف تعب ذإ مولا
 ؟[134 :نارمع لآ] نيم یلص ىنَل لبه نم م اوا نو ًةَمْكِحْلاَو بنتكلا

 رومألا ه هذهل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا مهيف ثعب نأ ةميظع ةنم هذهف

 : ةيماسلا

 . هللا تايآ مهيلع ولتي -

 .اهيمنيو مهتدابعو مهقالخأ رهطيف ؛مهيكزيو - ۲

 .باتكلا مهملعيو - ۴

 .ةمكحلاو - ٤

 "يمن ا ا ا ايندلا تنزو ول ةميظع عبرأ دئاوف هذه

 للص ىنك لبق نم م انك نإو# لاقت لبق نف لالا نيب مت عو رعي

 ١ «ةليقثلا نم ةففخم يهف ؛ةدُكؤُم لب «ةيفان تسيل هذه #نإ#و نيم

 ٠ .نيبم لالض يفل لبق نم اوناك مهنإو : ينعي
 لهج ىلع اهيف اوناك سانلا نأل ؛ةثعبلا لبق ام ةيلهاجلاب دارملا نذإ

 :مهلهج نمف «هدابع قوقحو هللا قوقح يف لهجلل لماش مهلهجف .ميظع
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 ه2 ا

 ك1 «باَسخألاب ُرْخْملا : َنُهَتوكرْنَي ال

 ال يكل هتنبا مهدحأ لتقيو «هللا نود نم اهنودبعيو بصُنلا نوُبِصُنَي مهنأ

 .رقفلا ةيشخ ثانإو روكذ نم هدالوأ لتقيو ءاهب رّيعُي

 رابتعاب اهنم دحاو لك نوكرتي ال :دارملا :«نهنوكرتي ال» :هلوق

 دنع يناثلاو ءةعامج دنع اهنم دحاو لك نوكي نأب «عومجملاب عومجملا

 هذه عمتجت دقو «نيرخآ دنع عبارلاو «نيرخآ دنع ثلاثلاو «نيرخآ

 ةمألا امنإ ءاًعيمج اهنم لئابقلا ضعب ولخت دقو «ةليبق يف ماسقألا
 قداصلا نم ربخ اذه نأل ؛كلذ نم ءيش اهيف دجوي نأ دب ال عومجمك

 عقت ءايشأب ربخي دق يب هنأل ؛ريفنتلا ربخلا اذهب دارملاو ءالي قودصملا
 ناك نم ننس نبكرتلا :ةيي لاق امك ؛اهب ذخؤُي نأ هضرغ سيلو
 ىلإ ءاعنص نم جرخت ةنيعظلا نأ» : ةي ربخأو ءاورذحاف : يأ ؛ '”:هكلبق

 عقاو رمأ نع ربخ اذهو «مرحم الب :يأ ؛ “هللا الإ ىشخت ال تومرضح

 .اًعرش هل اًرارقإ سيلو

 ءابلاو «مظاعتلاو يلاعتلا :رخفلا :«باسحألاب رخفلا» :هلوق

 .هيلع وه يذلا بسحلا ببسب رخفي : يأ ؛ةيببسلل

 ىنب نم نوكي نأك «ددؤسو فرش نم ناسنإلا هبستحي ام :ٌبّسَحلاو

 رختفيف ؛ةعاجشلاب نيروهشم دادجأو ءابآ نم وأ ءكلذب رختفيف مشاه
 هللا ىوقتب نوكي ةقيقحلا ىف رخفلا نأل ؛ةيلهاجلا رمأ نم اذهو «كلذب
 املك يذلا وه ةقيقح يقتملاو «مظاعتلاو يلاعتلا نم ناسنإلا عنمي يذلا

 .(0831/؟ ءةوبنلا تامالع باب «بقانملا) يف يراخبلا :هجرخأ (؟)

 . هللا الإ ىشخي ال تومرضح ىلإ ءاعنص نم بكارلا ريسي ىتح» :هظفلو
 كب تلاط نإف» :(1//0117) قباسلا عضوملا يف متاح نب يدع ثيدح نم يراخبلا جرخأو

 .؟هللا الإ اًدحأ فاخت ال ةبعكلاب فوطت ىتح ةريحلا نم لحترت ةئيعظلا نيرتل ةايح
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 . «ةَحايْتلاَو ءموُحُنلاِب ُءاَمْسِتْسالاو «باَّسنألا يف ٌنْعْطلاَو

 رخفلا ناك اذإو .قلخللو قحلل اًعِضاوت دادزا هيلع هللا معن تدادزا

 ءاسنل ېلاعت لاق اذهلو a ؛ ةيلهاجلا لعف نم بسحلاب

 ملعاو ء[۳۳ :بازحألا] لوألا ٍةَييِهَجْلا جك بت الو» : ل هيبن
 ES ا یی یا فا لحال ىلإ بست ا لك أ

 يونعم زخؤ هنأل ؛بيعلا :نْعَطلا :«باسنألا يف نعطلا» :هلوق

 ۰ .اًئنعط بيعلا يمس اذهلو ءدسجلا يف نوعاطلا زخوك

 يف نعطيف «هتبارقو ناسنإلا لصأ وهو «بسن عمج :باسنألاو
 ءيش يهو - ا تنأ وأ «غابدلا نبا تنأ :لوقي نأك هبسن

 .- ءاسنلا ناتخ دنع عطقي ةأرملا جرف يف

 و ىلإ رطملا ةبسن : يأ : «موجنلاب ءاقستسالاو» :هلوق

 ل نأ دقتعا نإ امأ « لجو زع - هللا وه لغافلا نأ ا

 ربك كرش اذهف ؛رطملا لزنتل هللا نوک نم اهاعد وأ باحسلاو رطملا قلخت

 '  .ةلملا نع جرخم

 0 :ةحاينلاو «عبارلا وه اذه :«تيملا ىلع ةحاينلاو» :هلوق

 ليبس, ىلع هيلإ فاضي نأ يخبنيو a ءاكبلاب توصلا

 ١ .مامحلا حونك ؛حوُتلا
 .تيملا نساحم ادعت :ُبْذَّنلاو

TTامنإو «ةمألا هذه يف نوكت نأ دب الو «ةيلهاجلا' را  

 يه يي نم وه ين نب قلا يه ىلا ةلاهعتلا ن را هلا دف يه ىذلا لوجلا هاا

 : ىه ءرومأل كلذك تناك امنإو ی



 Yo ءاونألاب ءاقستسالا يف ءاج ام باب

 ِةَماَيِقلا َمْوَي ُماَقُت ؛اَهِتْوَم َلْبَق بْتَن ْمل اذ ٌَحِب ٌةَحِئاَّنلا» :َلاَقَو

0 

 ُمِلُْم ُهاَوَر .«بَرَج ْنِم ٌعْرِدَو ٍناَرِطَق نم ُلاَبْرِس اَهيَلَعَو

 .اًباذعو اًنزحو ةدش الإ حئانلا ديزت ال اهنأ ١

 .هيلع ضارتعاو هردقو هللا ءاضق نم طخست اهنأ ۲

 .هريغ نازحأ جّيِهُت اهنأ -۳

 هنأ  ةلبانحلا انئاملع نم وهو هللا همحر ليقع نبا نع ركذ دقو

 نين ارئاك اهلف هلع هنلاطو ةفالوأ تكا ناكر لينع هني رانج وت خرخ

 هل رس

 اندحأ دف ارج ایس 4 5 نإ ٌيِرَعْلأ اب ااو : :لاقو لجر خرص ة ةربقملا

 ليقع نبا هل لاقف ؛[۷۸ :فسوي] 4َنيِنِسُسْلا نم كدر اّنِإ نام

 .نازحألا جييهتل سيلو «نازحألا نيكستل لزن امنإ نآرقلا نإ :هللا همحر

 .لزن ام عفري الو ءءاضقلا دري ال دسافملا هذه عم هنأ - ٤

 اهعوقو بلاغلا نكل «ةأرما وأ لجر نم تناك اذإ ام لمشت ةحاينلاو
 لبق تبات نإ : يأ ؛«اهتوم لبق بتت مل اذإ ةحئانلا» : لاق اذهلو ءءاسنلا نم

 الإ هرفكت ال بنذلا اذه نأ ثيدحلا رهاظو ءاهيلع هللا بات ؛توملا

 ال رئابكلاو «بونذلا رئابك نم هنأل ؛هوحمت ال تانسحلا نأو .ةبوتلا

 .ةبوتلا الإ اهوحمي الف ؛تانسحلاب ىحمت

 . اهربق نم ماقت : يأ :«نارطق نم لابرس اهيلعو ةمايقلا موي ماقت» :هلوق

 ىمسيو «فورعم نارطقلاو ‹عردلاک غباسلا بوثلا :لابرسلاو

 .باذملا ساحنلا هنإ : ليقو «4تفزلا»

 يف نوكي فورعم ضرم :برجلا :؟برج نم عردو)» :هلوق

 .(5414/7؟ «ةحاينلا يف ديدشتلا باب «زئانجلا) يف ملسم :هجرخأ )١(
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 اهدلج لك نإ :ىنعملاو «ناويحلا لتقي امبرو ««ناسنإلا قرؤي ءدلجلا
 نأل ؛ءالبلا داز برجو نارطق عمتجا اذإو «عرذلا ةلزنمب اًبرج نوكي

 ش !؟نارطق هعمو فيكف ؟هب رثأتي هسمي ءيش يأ برجلا

 لابزس ءاطغلا اذهب تيطُع ربصلاب ةبيصملا طق ملأامل اهنأ ةمكحلاو

 !” .. لمعلا سنج نم ةبوقعلا تناكف ؛برج نم.عردو نارطق نم

 :ثيدحلا نم دافتسيو *

٤ 

 امك عقوف بيغلا رومأ نم رمأ نع ربخأ هنأل كك هتلاسر توبث - ١
 ِ نوكأ

 يف نعطلاو «باسحألاب رخفلا :ةعبرألا ءايشألا هذه نم ريفنتلا ۲
 .تيملا ىلع ةحاينلاو «موجنلاب ءاقستسالاو «باسنألا

 ءةرخآلا يف اهيلع ديعولا دوجول بونذلا رئابك نم ةحاينلا نأ -۳

 0 .رئابكلا نم وهف ؛ةرخآلا يف ديعولا هيلع بنذ لكو

 بتت مل اذإ» :هلوقل ؛حلاصلا لمعلاب رفكت ال باونذلا رئابك نأ ٤

 00 ۰ . (اهتوم لبق

 بتت مل اذإ» :هلوقل ؛توملا لبق نوكت نأ ةبوتلا طورش نم نأ  ه

 ِتاَيْيَسلأ َنوَْمْمَي تدلل ٌةَبْوَتلا تسيل :ىلاعت هلوقلو ««اهتوم لبق
 .[18 :ءاسنلا] «ىتلأ تنم ْنِإ لاق ثّوَمْلا ْمُهَدَحَأ َرَصَح اإ هَّهَح

 ':لاق نم ملغلا لهأ نمف ؛ةلملا نم جرخي ال رغضألا كرشلا نأ - 5

 .هل رفغ ءاش نإو «هبذع هللا ءاش نإ ':ةئيشملا تحت لخاد هنإ

 ادب أل هنإو ءةئيشملا تحت لخادب سيل هنإ :لاق نم ملعلا لهأ نمو



 ۲۷ ءاونألاب ءاقستسالا يف ءاج ام باب

 اكل ىلص» لاف + نع هللا نضر ةلاخ نع د نع الر

 RR ةيبيَدُحلاِب حْبّصلا ةالَص ةي هللا ُلوُسَر

 :ىلاعت هلوق قالطإل ةيميت نبا مالشإلا خيش يمن اذه ىلإو «بقاعي نأ

 ال كرشلاو :لاقف ؛[5١١ :ءاسنلا] وب كرسي نأ ُرْفْمَي ال هلآ نإ

 نبا لاق ؛كرشلا ةئيس مظع فرعن اذهبو سا ناك ولو هللا هرفغي

 , اداس هيب

 رئابك نم اًبذاك هللاب فلحلاو «كرشلا نم هللا ريغب فلحلا نأل

 .بنذلا ةئيس نم مظعأ كرشلا ةئيسو «بونذلا

 .ثعبلاو ءازجلا توبث - ۷

 . لمعلا سنج نم ءازجلا نأ

 انف ذم %*

 مامإلا نأل ؛اًمامإ : يأ :«انل ىلص» :دلاخ نب ديز ثيدح ىف هلوق

 «ءابلا ىنعمب ماللا نإ : ليقو «مومأملا هعبتي اذهلو «هريغلو هسفنل يلصي

 .انلجأل ىلص :يأ ؛ليلعتلل ماللا نإ :ليقو «بيرق اذهو

 اهيف ةيبيدحلاو ءرجفلا ةالص : يأ : «ةيبيدحلاب حبصلا ةالص» :هلوق

 «ناكملا اهب يمس رئب مسا يهو ءديدشتلاو «رثكأ وهو «فيفختلا :ناتغل

 «لئاسرلا عماج» :اًضيأ رظناو .(47١ص) («ةثاغتسالا باتك» صيخلت) «يركبلا ىلع درلا» )1١(

)0/۲( 

 )۸۹٠۲(. «ريبكلا» يف يناربطلاو «(579/48) قازرلا دبع :هجرخأ (۲)

 هتاورو» :(۱۷۷ )٤/ «دئاوزلا عمجم» يف يمئيهلاو ٠٠۷( /۳) «بيغرتلا» يف يرذنملا لاق

 . !حيحصلا ةاور



 ءاونألاب ءاقستسالا يف ءاج ام باب : 2

 «ساّنلا ىلَع َلَبْقَأ ؛فّرَصنا اّمَلَف ءٍِلَْللا َنِم ْتَناَك ٍءاَمَس ِرْثِإ ىَلَع
 .«؟مُكُبَر َلاَق اًذاَم َنوُرْذَت ْلَه» :َلاَقَ

 رعي. مسا اهنأ ىلع رثكألاو «ةيبيدح ىمست ءابدح ةرجش اهلصأ نإ : ليقو

 هب لزن مرحلا يف هضعبو لحلا يف هضعب ةكم نم بيرق ناكملا اذهو
 هدصق ءاّرمتعم مدق امل ةرجهلا نم ةسداسلا :ةنسلا يف ةي لوسرلا
 ىمسيو «نوقتملا الإ هؤايلوأ نإ «هءايلوأ اوناك امو «تيبلا نع نوكرشملا
 ْ .يسيمّشلا نآلا

 :رثألاو «بقعلا هانعم رثإلا : «ليللا نم تناك ءامنس رثإ ىلع ا

 .رطملا هب دارملا :«ءامس» :هلوق

 هللاو  رهاظلا وه اذه «ةياغلا ءادتبال «نم» :«ليللا نم تناك» :هلوق

 ليلدب ةناكم نش لحلو .هتالص نم : يأ :«فرصنا املف» :هلوق

 . «سانلا ىلع لبقأ» :هلوق

 هيبنتلا هب داري ماهفتسالا : (؟مکبر لاق اذام نوردت له» :هلوق

 اذام نوملعي ال مهنأ ملعي يب لوسرلاف ؛الإو «مهيلع ىقليس امل قيوشتلاو
 .مهيلع لزني ال يحولا نأل ؛ هللا لاق

 .نوملعت له : يأ : نوردت لها :هلوق ىنعمو

 ةصاخ نمؤملل هللا ةيبوبر نآل ؟ ةصاخلا ةيبوبرلا انه ةيبوبرلاب دارملاو

 نأل ؛ةماعلا يفانت ال ةصاخلا نكلو ؛ةصاخ هل نمؤملا ةيدوبع نأ امك
 نمؤملاب صتخت ةصاخلاو ءاذهو اذه لمشت ةماعلا



 ۲۹ ءاونألاب ءاقستسالا يف ءاج ام باب

 «ملعأ» نآل ؛يوخَت لاكشإ هيف : ؛ملعأ هلوسرو هللا :اولاق» :هلوق

 ىنعم هب يون اذإ ليضفتلا مسا نإ :لاقيف ؛درفم يهو «نينثا نع ربخ

 .ريكذتلاو دارفإلا هيف مزل ةفاضإلاو لأ نم اًدرجم ناكو 214نم»

 عم «واولاب هلوسرو هللا نيب عمج هنأ وهو «يونعم لاكشإ اًضيأ هيفو

 هلل ينتلعجأ :لاق .تئشو هللا ءاش ام : لجرلا هل لاق امل هيي لوسرلا نأ

 امأو .ِِلكَك لوسرلا ىلع لزن دقو «يعرش رمأ اذه نإ :لاقيف ؛““!؟ادن

 لَك لوسرلاو «ينوك رمأ هنألف ؛تئشو هللا ءاش ام :لاق نم ىلع هراكنإ

 .ةينوكلا رومألا ىف نأش هل سيل

 ءهلوسرو هللا ىلإ ملعلا ضيوفت «ملعأ هلوسرو هللا :مهلوقب دارملاو

 ..نوملعي ال مهنأو

 ةفص :«نمؤم» :ارفاكو يب نمؤم يدابع نم حبصأ» :هلوق
 .رفاك دبعو «نمؤم دبع :يأ ؛فوذحم فوصومل

 نسم :اهربخو 2, ؟نمؤم» :اهمساو «ناك تاوخأ نم :«؟حيصأ»و

 ريمض اهمساو ءاصضقان اًيضام عف «حبصأ» نوكي نأ روجيو .«يدابع

 «(۷۸۳) ؛درفملا بدألا» يف يراخبلاو ,(547 مى" »۲۲۴ c1٤ /1) دمحأ :هجرخأ )١(

 هوحنب هجام نباو )۲۹۹/٩(« 6«فارشألا ةفحت» يف امك ؛؛ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلاو

 لمع» يف ينسلا نباو ۲۷(٠ «تئشو هللا ءاش ام :لاقي نأ يهنلا باب «تارافكلا) يف

 «ريبكلا» يف يناربطلاو «(408 )١/ «لكشملا» يف يواحطلاو ؛(7177 «ةليللاو مويلا

 .(۲۱۷ /۳) يقهيبلاو :244 /4) «ةيلحلا» يف ميعن وبأو ء(05٠11 1700 )

 مامإلا هفعض «هيف فلتخم هللا دبع نب حلجألا هدانسإ يف» :«دئاوزلا» يف يريصربلا لاقو

 نايفس نب بوقعيو نيعم نبا هقثوو «دعس نباو دواد وبأو يئاسنلاو متاح وبأو دمحأ

 .«تاقث دانسإلا يقابو « يلجعلاو

 .٠ . .لجر هل لاق امل كي يبنلا نأ تبث دقف» )1١/ ١١١(: «ريسيتلا» يف ناميلس خيشلا لاقو

 . ثيدحلا



 ءاونألاب ءاقستسالا يف ءاج ام باب : 3

 راك يب نِمْوُم كلذف ؛ هِتَمْحَرَو هللا ٍلْضَفِب اَنْرِطُم :َلاَق ْنَم اما

 يب ٌرِفاَك َكِلْذَف ؛اذكَو اَذَك ِءْب اَنْرِطُم :َلاَق ْنَم اّمَأَو «بكؤكلاب
 : .“«ېگۈگلاب ن ٌنِمْؤُم

 أذتبم :«نمؤم»و «مدقم ربخ #ىواَبِع نيف «نأشلا حبصأ : يأ .نأشلا

 .رفاك مهنمو نمؤم مهنم سانلا نأش حبصأ : يأ ءرخؤم
 هناسلب لاق : يأ :«هتمحرو هللا لضفب انرطفم' :لاق نم امأف» :هلوق

 .ةدايزلاو ءاطعلا :لضفلاو «ةيببسلل ءابلاو «هبلقو

 ىلإ ناسحإلاو ماعنإلا اهب نوكي «هللا تافص نم ةف :ةمحرلاو
 : . قلخلا

 رطملا بسن هنأل :«بكوكلاب رفاكو يب نمؤم كلذن» :هلوقو
 لزن .لب «هلوزن يف اًريثأت هل ري ملو مييكوكلا ىلإ هس تر هلا ىلإ

 أ . هللا لضفب

 كلف ؛ةيببسلل ءابلا :«اذكو اذك ءوئب انرطم :لاق نم امأو» :هلوق
 ىلإ اهبسنو هللا ةمعن ركنأ هنأل ؛هللاب اًرفاك راصو .بكوكلاب نمؤم يب رفاك
 هللا ةمعن يسنو اا ب تالت ا او ل تينا
 هنأ ىلع اوم وحلا ؛ةلملا نم جرخُب ال رفكلا اذهو
 . لعاف هنأ ىلع ءونلا ىلإ سيلو ببس

 ؛اذک ءون 5 : لقي ملو ءءاذك ءونب انرطم» :لاق هنأل
 طخ فردت هيو «داجتيإ ةن ملا ىلإ نطقلا ةيسن ناكل, قللذ لاف ول هئأل
 ةبسن ءونلا ىلإ رطملا ةبسن «اذك ءونب انرطم» :هلوقب دارملا نإ :لاق نم

 ملو اذك ءون رطملا انيلع لزنأ :لاقل ؛دارملا وه اذه ناك ول هنأل ؛داجيإ

 )۷١(. ملسمو :(847) يراخبلا :هجرخأ (1)



 ۳١ ءاونألاب ءاقستسالا ىف ءاج ام .باب

 هلزنأو رطملا قلخ يذلا نأب رقأ نم نأ دارملا نأ مِلُْعف .هب انرطم لقي

 رفكلا باب نم نوكي هيلعو ءرفاك وهف ؛ببسلا وه ءونلا نكل «هللا وه
 .ةلملا نم جرخي ال يذلا رغصألا

 اذإ :نولوقيو «هيلإ رطملا نوبسني اوناكو «مجنلا بكوكلاب دارملاو
 ءرطملا ءاج ينالفلا مجنلا علط اذإو ءرطملا ءاج ينالفلا مجنلا طقس

 ىلإ رطملا ةبسنف ؛ببس ةبسن امنإو «تقو ةبسن اذه ىلإ هنوبسني اوسيلو
 : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنت ءونلا

 .ربكأ كرش هذهو ءداجيإ ةبسن - ١

 .رغصأ كرش هذهو «ببس ةبسن ۲

 : يأ ؛اذك ءونب انرطم :هلوقب ديري نأب ةزئاج هذهو «تقو ةبسن ۳

 .هتقو يف يأ ءونلا اذه يف رطملا انءاج

 انرطم زوجيو ءاذك ءونب انرطم :لوقي نأ مرحي :ءاملعلا لاق اذهلو

 لاق مَ نمو «ةيفرظلل يفو «ةيببسلل ءابلا نأ امهنيب اوقّرَقو ءاذك ءون يف
 ءزئاج اذهف ةيفرظلل ءابلا لعجو اذك ءونب انرطم :لاق اذإ هنإ :ملعلا لهأ

 ؛ظفللا ثيح نم هل هجو ال نکل «ىنعملا ثيح نم هجو هل ناک نإو اذهو

 اهنم رهظأ ةيببسلل ءابلاو .«اذك ءونب انرطم :لاق نم» : ثيدحلا ظفل نأل

 مولع رل گنی :ىلاعت هلوق يف امك ةيفرظلل تءاج نإو يهو ا
 ءرهظأ ةيببسلل اهنوك نكل ء[۱۳۷٠٠۱۳۸ :تافاصلا] 4لر © بحب

 ؛ ةيببسلل تءاج نإو ةيببسلل اهنم رهظأ ةيفرظلل «ىف»ف ؛سكعلاب سكعلاو

 “«ةره يف رانلا ةأرما تلخد» : لک هلوق يف امك

 )١( ملسمو ,(5750) يراخبلا :هاور )۲۲٤۲(.



 ءاونألاب ءاقستسالا يف ءاج ام باب ۲۲

 ر لاق» : : هيفَو ُهاَنْعَم ٍساِّبَع نبا ِثيِدَح َنِم اَمُهَلَو

 ك E هله للا لاف ادو اذك و ید دق
or 

 © يطع عت ول سَم منو © رجلا قوتي یف ةا

 كاس ها 9 مي نايت

 نم ليز
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 لسمو © ةفمنث مل بدلك اتم © تقلا تي دي ذب 35
 ماع م ضو

 . 4 نوک أ 2

 ملكتملا ناك اذإ نكل «ةيفرظلا دصق ولو عنملا برقألا نأ لصاحلاو
 ءزئاج اذهف ؛ةيببس يتأت اهنأ نظي الو ءاّقلطم ةيفرظلا الإ ءابلا نم فرعي ال
 .اذك ءون يف :اولوق :مهل لاقي نأ ىلوألاف ؛كلذ عمو

 ؛ملسم» يف ثيدحلاف ءالإو < «ملق َقْبَس هنأ رهاظلا : «امهلو» :هلوق

 . «نيحيحصلا» يف سيلو

 هللا اد ك عم ا اا :فيدسلا نتعتو

 لزنأ Es ؛اذكو اذك ءون قدص دقل :لاق مهضعبو

 ا ل

 :وأ .«هؤون فلخي نأ لقو» :تيقوتلا بتك ضعب .يف ركذي ام هنمو

 ىلع - ,لجو زع - هللا هركنأ يذلا وهو «زوجي ال اذهو «(قداص هؤون اذه»

 فال زوجي ال هنإف ؛هللا نذإب لاق ولو ا اذهو «هدابع

 AE o) احح )0(

 .۸۲ ۷٥ ةيآلا :ةعقاولا ةروس (۲)
 .(١45ص) «ريسيتلا» يف هللا همحر ناميلس خيشلا هيلإ راشأو (۳)



 نفي ءاونألاب ءاقستسالا ىف ءاج ام باب

 ك0 ااا ااا ياما اا اا ا اا اا ال اا اا اا ا ااا ا ا ا ا ا ل

 : ليقف ؛(ال» يف فلتخا : 4 رجل مقوي مف يأ القط :هلوق

 نآرقلا نأ نم نومعزت امل ةحص ال :ريدقتلاو «فوذحم يفنملاو «ةيفان

 .ميرك نآرقل هنإ موجنلا عقاومب مسقأ «ةناهكو رعشو رحس وأ بذك

 :ليقو ءهجولا ضعب هل اذهو ءاقالطإ اللب اهل ةقالع ال ٌمِسقأف

 ىلع مسقأ نلو مسقأ ال :يأ ءمسقأ ىلع ةلخاد يهف ؛مسقلا يفنملا نإ

 اذهو «مسق ىلإ جاتحي نأ نم نّيْبَأ رمألا نأل ؛ميرك نآرق نآرقلا نأ

 ىنعمب ال نأل ؛ةتبثم اهدعب ةلمجلاو «هيبنتلل 00 نإ : ليقو

 نأل ؛مسق الب قداص ا :ليق نإف

 ناك نإو «هيلإ ةجاح الف ؛همالك نوقّدصُُيو هب نونمؤي موقل ناك نإ مسقلا

 وأ يدل تيتا ْنيَلَو## :ىلاعت لاق «هنم ةدئاف الف ؛هب نونمؤي ال موقل

 ٠٤١[. :ةرقبلا] كتل اوعي د ام تيا لکي َبَنِكْل

 aT نأ : بيجأ

 تناك نإو «مسقلاب ءايشألا ديكأتل يبرع بولسأ اذه نأ :لوألا

 ناسلب لزن نآرقلاو «بّطاخُملا دنع ةركنم تناك وأ «عيمجلا دنع ةمولعم

 ٠ نبه, برع

 O د و و ا يل

 e :ةرقبلا] يك ا نمط كلو ل لأ يو ا 6 ا

 هتمظعو هتردق لامك ىلع ةلاد ةميظع رومأب مسقي هللا نأ :ثلاثلا



 ءاونألاب ءاقستسالا يف ءاج ام باب 00 | ۳٤

3310000000 

 SS يي ؛هملعو

 . هب مسقأ ام مظِع ةطساوب

 «ميظع ءيشب الإ مسقي ال هنأل ؛هب مسقملا لاحب هيونتلا : عبارلا
 يتلا تايآلا ركذ ىلإ لب ءربخلا قيدصت ىلإ نادوغي ال ناهجولا ناذهو

 مك .اهمظع ىلع اًهيبنتو اهب هل اًهيونت اهب مسقأ
 . تابثإلاو ةيانعلاب ريدج هنأو «هيلع مسقملاب مامتهالا : سماخلا

 نع ثدحتي  هناحبس هللا :4ِرُجُتلا عقرب ُمِسْنَأ'آلّق» :هلوقو
 دحاو هناحبنس وهف ؛ديحوتلاو دارفنالا ىلع لدي هنأل: ؛درفملا ريمضب هسفن
 ؛ةملظتلا ىلع لدي هنأل يي ا ل كرل
 :هلوقو[۹ :رجحلا] €ةوظ مل او ٌرْكْذلأ الر نح اإ :ىلاعت هلوقك
 ءةيآلا [١؟ :سيل <. رکي کک ا تڪ :كقزتلا يش نن ائ
 فرح ءابلاو .نينثاب روصحم ىنثملا | نأل ؛ىنثملاب هسفن نع ثدحتي الو

 موجنلا:اهنإ .: ليقف :؛موجنلا يف فلتخاو .عقوم غمج عقاوملاو «مسق
 ا .اهبراغمو اهعلاطم اهعقاومب دارملا نوكيف ؛ةفورعملا

 ماظتنالا اذه يف ةردقلا لامك ىلع ةلالدلا نم اهيف امل ؛اهب هللا مسقأو
 ظوفحملا نآرقلا وهو «هيلع مسقملاو هب مسقملا ةبسانم نم اهيف امو عيدبلا
 .اًبهشو اًديدش اًسرح تُم يحولا لوزن دنع ءامسلا نإف ؛بهشلا ةطساوب

 نآرقلا لزن» :مهلوق هنمو «نآرقلا لوزن لاجآ دازرملا نإ :ليقو

 نيمجنب ًالجؤم بّتاكُملا نيد نوكي نأ بجي :ءاهقفلا لوقو «؛اًمُجنُم
 «ةديفم ةدعاق انل تقبس دقو «نآرقلا لوزن عقاومب مسقأ هللا نوكيف ؛رثكأف
 ال ؛امهنم لك ىلع ةيآلا لمحت نايفانتي ال ناينعملا ناك اذإ هنأ يهو
 . حجرملا ٍبِلُط



 o ءاونألاب ءاقستسالا ىف ءاج ام باب

 اذهلو «نإ ربخ :4ُمَنقط :4 يطع لت وأ مسمن :هلوق
 .هميظعتو هيلع ِمَسْفُملاِب اًهيونت ماللاو نإب هتمظع هللا دكأ مسقلا

 اذه اوملعت نأ يغبني :لاق هنأك ثلاث دکوم : 4َّنمَلَت ول :هلوقو

 ما ؛ًالوهجم نوكي نأ نم مظعأ وهف ؛هولهجت الو رمألا

 .اوهبتناف ؛هتمظع متفرعل ملعلا قح نوملعت ولف «هابتناو

 «لعاف مسا ىنعمب ناركشلاو نارفغلا لثم ردصم : 4ٌناَرَتلا# :هلوق

 يتلا يناعملل عماج هنأ دارملا نوكي لوألا ىلعف ؛لوعفملا مسا ىنعمبو

 كَل الراو :ىلاعت لاق ا ا يعل بتكلا اهتنمضت

 :ةدئاملا] دَ اًعْيَهَمَو ڪلا ّنِم هيدي تيب امل اًكّدّصَم حلا بَتِكْل

 .بوتكم عومجم هنأل ؛عومجملا ىنعمب نوكي يناثلا ىلعو ه4

 ءاطعلا يف لامك اذهو «ءاطعلا ريثك ىلع قلطي : ربك » :هلوق

 كايإ» :لك يبنلا لوق هنمو ءنَسَحلا يلا ءيشلا ىلع قلطيو «ريغلل دعتم
 «تاذلا يف لاب اذهو «نسحلاو اهنم يهبلا : يأ ؛'«مهلاومأ مئاركو

 لاق «هتاذب هنم نسحأ ال نآرقلاف ؛نآرقلا يف نادوجوم ناينعملا ناذهو

 ١16[. : ماعنألا] الع و اًنَذِص كير تملک َتستَو : ىلاعت

 ؛ةيبلقلاو ةيمسجلاو ةيويندلاو ةينيدلا تاريخلا نم هلهأ يطغي نآرقلاو

 ؛[۲٥ :ناقرفلا] 4 اريك اًداَهِج دب دب مذهل رض ا مليت القل :ىلاعت لاق

 لمعلاو لوقلاب هب كسمتن نأ ىلإ جاتحي نكلو «هب كسمت نمل حالس وهف

 دسجلا ىف نإو الأ» :ِةلَي لاق «ٌلمعلا ةديقعلا قدصي نأ دب الف ؛ةديقعلاو

 يهو الأ ؛هلك دسجلا دسف تدسف اذإو هلك دسجلا حلص تحلص اذإ «ةغضم

 .(1719/9 قاقاسملا) يف ملسمو «(حتف - ٠١١/١ «ناميإلا) يف يراخبلا :هجرخأ (1)



 ءاونألاب ءاقشتسالا يف ءاج ام باب 1 ٍ ۳٦

 ةمظعلا ةفَص دجملاو هيجل هناي یک ی ل فصوو ««بلقلا

 تاريخ اذكو «ةمظعو ةوق هيف :نيرمألا نيب عماج نآرقلاو «ةوقلاو ةزعلاو
 1 .هب كسمت نمل ناسحإو ةريثك

 شارف :لثم ا باتك : 4ٍنونكَم بتنك ن :هلوق

 ٠١ | بوتكم ىنعمب .باتكو «سورغم ىنعمب سارغو « شورفم ىنعمب
 - ٤ ب ناک # :ىلاعت لاق ءظوفحملا :نوئكملاو

 .[44 :تافاصلا]

 : نيلوق ىلع باتكلا اذهل يف نورسفملا فلتخاو

 ..ءيش لک هيف هللا بنتك يذلا ظوفحملا حوللا هنأ :لوألا

 يديأ يف يتلا E هنآ ميقلا نبا بهذ هيلإو :يناثلا

 يف ىف ل رك هك یف و هكذا ايي الك» :ىلاعت لاق "ةكئالملا

 ۱-14 ا . . رس ىدا 29 مرهم رة 9 مرک
 نأل ؛ ةكئالملا يديأ يف يتلا بتكلا .دارملا نأ حجري 5 یاب :هلوقف

 ىر :هلوق نزاوي «ةكئالملا :يأ ؛4توُرهطُمْلا الإ سمي الط :هلوق
 ْ .دحاولا ال سنجلا باتكلاب دارملا اذه ىلعو « ورس

 بانتكلا,ىلإ دوعي ريمضلا : ةررهطملا الإ سسي الط :هلوق .

 امنإو «ءارقلا قافتاب ءُدُمَمي لل عفرلاب وهو «ءيش برقأ هنأل ؛نونكملا

 ريمضلاو ا « يهنلا ىنعمب ربخ هنإ :لوقي نم لوق عفدل ؛كلذ ىلع انهبن
 ام اهيف سيل ةيآلاو «رهاط الإ نآرقلا.سمي نأ یھت : : يأ ؛نآرقلا ىلع دوعي

 و 2054/١ هنیدل أربتسا نم لضف باب «ناميإلا) يف يزاخبلا :هجرخأ )١(
 .امهنع هللا يضر ريشب نب نامعنلا ثيدح نم ۳ «لالحلا ذخأ باب «ةاقاسملا)

 ۲۲٣ ۲۲١(. /۱) ؛نيعقوملا مالعإ» :رظنا (۲)



 ۳۷ ءاونألاب ءاقستسالا ىف ءاج ام باب

 هنأل ؛ظوفحملا حوللا هب دارملا نأ يف ةرهاظ يه لب «كلذ ىلع لدي

 ال اًربخ هرهاظ ىلع ىقبي نأ ربخلا يف لصألاو ءربخ هنألو ءروكذم برقأ
 ىلع لدي ام دري ملو «كلذ فالخ ىلع ليلدلا موقي ىتح اًيهن الو اًرمأ
 ىلإ دوعي هنأو «كلذ الإ هب داري ال هنأ ىلع ليلدلا لب «كلذ فالخ
 ملو «لوعفملا مساب 4وُرَهْطُْل لإ :هللا لاق اذهلو «ءنونكملا باتكلا
 الإ :لاق وأ «كلذ لاقل نيرّهّطملا دارملا ناك ولو «نورّهطملا الإ :لقي
 . ترسل بيد يبول بِي هلأ نإ :ىلاعت لاق امك ؛نورهطتملا

 نم اورهط «ةكئالملا مهو «ىلاعت هللا مهرهط نيذلا مه :نورهطملاو

 لاقو ؛[١7 :ءايبنألا] دافي ال راتلو لآ َنوُحَيَش# :ىلاعت لأقو
 4 تول ءورَمأب مشو لوقا توفي الترم داع لب :ىلاعت
 ءهسفنب لامكلا لعفي نأ ديري يذلا رّهطملا نيب قرفو ۲١-۲۷[« :ءايبنألا]

 نبا هيلإ بهذ ام ديؤي امم اذهو «ةكئالملا مهو هريغ هلمك يذلا رّهطملا نيبو

 ىلع ةراشإ ةيآلا يفو «ةكئالملا يديأ يف يتلا بتكلا باتكلاب دارملا نأ ميقلا

 يصاغملاب هبلق سجنت نم نأو «نآرقلل مهفأ ناك يصاعملا نم هبلق رهط نم نأ

 مل ةكئالملا يديأ يف يتلا فحصلا تناك اذإ هنأل ؛نآرقلا نع اًمهف دعبأ ناك
 .نآرقلا يناعم كلذكف ؛ نيرهطملا ءالؤه الإ اهسم نم هللا نكمي

 مهف مدعل ببس يصاعملا نأ :ةيآلا هذه نم مالسإلا خيش طبنتساف
 نوک انك اك ميول لع نار رب اک :ىلاعت لاق امك ؛نآرقلا

 لَ شام ومع لت الو :مهيف هللا لاق نيذلا مهو 14 :نيففطملا]

 هنأل ؛اهرارسأو اهيناعم ىلإ نولصي ال مهف ؛[١٠ :ملقلا] لوألا ريِطنسأ
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 يدي. نيب نقب نأ يتفنن نعل ينسي هنآ ٠ ملعلا لهأ ضعب نكذ دقو

 هطبنتساو «قحلا هل نيبتي ىتح هبلق نم بنذلا رثأ زحمل رافغتسالا ىوتفلا

 كر آم نياتلا ب مک قحاب تكلا ك ترا انإ» :ىلاعت هلوق نم
 روع نك هلا تإ ا رفا © ای یہا لكك آو دا
 1١5[. SS :ءاسنلا] ايي

 وهو. 4٠مو :هلوقل ٍناث ربخ : كيم بر نِي لز :هلوق
 ا 2 2

 نم ليز # :هلوقكو ء[١۱۹ :ءارعشلا] يمال يو ليز إو :هلوقك
 ربخ وهف ؛[ ١ :تلصف] 4ا١ تلف بنك ©3 ري نل

 0 ٠ : : ناقل :هلوق عم رركم

 ترا لوعفملا مسا ىنعمب ردصم يهف ؛لزنم :يأ ؛ليزنتو

 ظفحلاو يعولا لحم هنأل ؛للي ىبنلا بلق ىلغ هللا هلزنأ «نيملاعلا

 نك دب آن ©9 نيكل يم ليك ل :ىلاعت لاق «ليربج ةطساوب

 ام ةيآلا نم دافتسيو «مهقلاخ :يأ :4َتيِدَْل نر نّي9 :هلوقو
 90 ْ ش .: يلي

 ةلاسر مومع ىلع ليلد هيفف ؛قلخلا عيمجل لزان نآرقلا نأ ١

 مكاحلا مهتيب مكحلا وهف ؛كلذك ناك اذإو «مهبر نم لزان هنآ  ؟

 : : ١ 1 . مهيلع

 ةيآلا هذه ىلإ فيضأ اذإف هللا ةيبوبر لامك نم نآرقلا لوزن نأ ۳

 نأ ملغ ؛4رثييَ تلف تدك 6© سيلا کلا ني لیک : ىلاعت هلوق
 :ىلاغت لاق «ةمحزلا ىلع ةينبم هللا ةيبوبرو ءاضْيأ دابعلل ٌةمحر نآرقلا
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 ,[* ۲ :ةحتافلا] 4 محيا نَا © ويملأ بر هب دمحلا»
 . مهب ةمحر وهف ؛هنع مهاهن وأ هدابع هب هللا رمأ ام لكو

 مالك ال همالك وهف ؛هلزنأ هللا ناك اذإ هنأل ؛هللا مالك نآرقلا نأ - ٤
 عيمج نأل ؛قولخم ريغ وهو «هللا مهمحر فلسلا هلاق امك هريغ

 .ةقولخم تسيل ةيلعفلا تافصلا ىتح هللا تافص

 .قولخم ريغ لزنم هللا مالك نآرقلاو

 نوكي لزنم لك نكل ءال :انلق ؟قولخم ريغ لزنم لك له :ليق نإف
 نم لزنأ هللا نإف ؛الإو «مالكلاك ؛قولخم ريغ وهف ؛ هللا ىلإ اًفاضم اًمصو
 وهو [؟6 :ديدحلا] 4ديِدَلَل اَنْلََأَو : ىلاعت لاقو «قولخم وهو ءام ءامسلا

 ١[ :رمزلا] 4جوزأ هيت يذلا َّنَي ركل لَو : ىلاعت لاقو ءقولخم
 موقت امنإو ؛اهتاذب موقت ال ةفص هللا دنع نم لّرْنُملا ناك اذإف «ةقولخم ماعنألاو
 . هللا تافص نم هنأل ؛ قولخم ريغ نوكي نأ مزل ؛اهريغب

 «خيبوتلاو راكنإلل ماهفتسالا : دوهم نأ ِثيِرَلَ ایا :هلوق
 .هلعفو هلوقب هيباحي يذلا هريغ نم فئاخلا :نهذُملاو «نآرقلا : ثيدحلاو

 ىغبني ال !؟نوفختستو نوفاختو ثيدحلا اذهب نونهدتأ :ىنعملاو
 لاق «هب دهاجيو هنيبي نأو هب عدصي نأ نآرقلا هعم نمل يغبني لب ءاذه مكل

 .[6؟ :ناقرفلا] 4ي اًداَهِج ب ُهْدِهَحَو» :ىلاعت

 ىلع هنأ ىلع نيرسفملا رثكأ :4َنْوبْدكُت كأ كر َنلمَجَم» :هلوق
 ءيش يأ نم هللا مكاطعأ ام : يأ ؛ مكقزر ركش نولعجتأ : يأ ؛فاضم فذح

 اوبذكت نأ ةميظعلا ةمعنلا هذه ركش نولعجت : يأ ؛نآرقلا لازنإ نمو رطملا نم

 .هريغو رطملا لمشت اهنإف ؛رطملا يف اهركذ ناك نإو هَ يبنلاو ءاهب
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 . ِةَعِقاَولا ةيآ ٌريِسْفَت :ىلوألا
 . ةّيلِهاَجلا رم ْنِم يتلا عَبزألا ٌرْكِذ : ةيناثلا

 ؛اًبيذكت مكركش نولعجت : ىنعملاو «فذح ةيآلا. لف سيل هنإ :ليقو

 لاق «قاززألا ربكأ نم وه لب ءحيحضصلا وه اذهو «قزر ركشلا نإ .:لاقو

 0ك ش :رعاشلا

 ركشا بجي اهلي يف ُهَل يلع ٠ ٌةَمْعِن هللا ةمعن يركش ناك اإ
 ٌرمُعلا لصتاو ُمايألا ثلاط نإو ِهِلْضَمِب الإ ٍرْكملا ٌُعوُنُب ٌفْيَكَم

 جاتحت ىرخأ ةمعن يهف ؛اهتركش اذإ مث ءركش ىلإ جاتحت ةمعنلاف

 ا رک ىلإ عاتق ةمعل ون ؛ةيناثلا يف تركش نإو «ٍناث ركش ىلإ
E GE مصاص ىلا 

 1۸ : لحنلا] 4 اموصتع ال لأ ةي اود نلرو :ىلاعت لاق ءاّدبأ اذكهو

 ردضم ليوأت يف هيلع تلخد امو «نأ» : ودك گاو :هلوق

 اذه نأ كش الو ءاّبيذكت مكركش نورّيصُت : يأ ؛يناثلا نولعجت لوعفم

 هربخ بذ اًيحو تناك نإ «بيذكتلاب هبر ةمعن ناسنإلا لباقي نأ هفّسلا نم

 هبسن 'ماسجألا هب ومنت.ًءاطع تناك نإو «هيهن بنتجي ملو هرمأ لثتمي ملو

 :نوراق لاق امك. ؛يلمع نم اذه وأ ءونلا نم اذه :لاق للا ريغ ىلإ

 .[۷۸ :صصقلا] ئن ولع ل مسيو ا

 ا # +٭

 : لئاسم هيف

 نر لنو :ىلاعت ار :ةعقاولا ةيآ ريسفت : ىلوألا ©
 .اهريسفت ارم دقو EES کا

 يف 4 ذا يهو :ةيلهاجلا رمأ نم يتلا عبرألا 0 :ةيناثلا ©



 ١ ءاونألاب ءاقستسالا ىف ءاج ام باب

 . اًهِضْعَب يف رفَكلا ُرْكِذ : ةثلاثلا
 .ةّلملا َنِم ٌجِرْخُي ال ام رْفكلا َنِم َّنَأ : ةعبارلا

 ؛ًرِفاَكَو يب ٌنِمْؤُم يِداَبِع ْنِم َحَبْصَأ» :ُهُلْوَق :ةسماخلا

 . ِةَمْعْنلا ٍلوُزُن ٍبَّبَسب

 .تيملا ىلع ةحاينلاو «ءاونألاب ءاقستسالاو «باسحألاب رخفلاو «باسنألا

 كلذكو ءءاونألاب ءاقستسالا ىهو :اهضعب ىف رفكلا ركذ :ةثلاثلا ©
 ف وااو :٠ تدم فانك وهلا ىلع او تسلا نك نشل
 ٠ .©«تيملا ىلع ةحاينلاو ءبسنلا يف نعطلا : رفك مهب امه سانلا

 ءاقستسالا نأ يهو .ةلملا نم جرخي ال ام رفكلا نم نأ :ةعبارلا ©

 نايب قبس دقو «كلذ نود رفك هضعبو ةلملا نع جرخم رفك هضعب ءاونألاب
 .كلذ

 لوزن ببسب ؛رفاكو يب نمؤم يدابع نم حبصأ» :هلوق :ةسماخلا ©
 هب رفاكو هللاب نمؤم ىلإ ةمعنلا لوزن دنع نومسقني سانلا نإ :يأ :ةمعنلا

 ناسنإلا ىلع بجاولاو «ءونلا ىلإ رطملا لوزن ةفاضإ مكح نايب قبس دقو
 نأ دقتعي لب «هللا نع ةدرجم اهبابسأ ىلإ اهفيضي ال نأ ةمعنلا هتءاج اذإ

 ناكو ءءام يف قرغ لجر :كلذ لاثم ءاّببس اذه ناك نإ ضحم ببس اذه
 فرا ان ىذلا اذه ىلع ندم قف لنا ون قون «يوق لجر هدنع

 اذه كذقني نأ اًيعرش اًرمأو اًيردق اًرمأ رمأ هللا نأ الولو ءهيلع هللا ةمعن

 .ضحم ببس اذه نأ دقتعت تنأف «ذاقنإ لصح ام لجرلا

 ؛ينذقنأ ينالفلا يلولا نإ :لاقف «جرخف «هل هللا رسيو قرغ نإ امأ

 هنأ اهنم رهظي ال هيلإ هتفاضإ نإ مث ءحيحص ريغ ببس هنأل ؛ربكأ كرش اذهف

 .(1۷) ملسم هاور 0(
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 . . عِضْؤَملا اذه يف ٍناَميإلل ُنْطَمَتلا : ةسداسلا

 1 عِضْوَملا اذه يف رفَكلِل ُنطَمّتلا : ةعباسلا

 .هلَّذَكَو اّذَك ءو َقَدَص ذم : ِهِلْوَقِل ٌنطَمتلا : ةنماثلا

 هلع الينا ةلأْسَملا ٍمُلَعَتملِل مِلاَعل ٌجاَرْخِإ : : ةعساتلا

 .1؟مكُبَر لا ادام نورا : ِهِلْوَقِل

 ريغ هربق يف وهو ببس هنأ داقتعا نأل ؛هسفنب ذقنم هنأ ديري لب «ببس هنأ ديري

 ءايلوألا نولأسي ةدش مهب تلزن اذإ ءايلوألا باحصأ ناك كلو «دراو

 ثيح نم وأ نوملعي ال ثيح نم ربكألا كرشلا يف نوعقيف ؛ىلاعت هللا نود

 اننأل ؛هب ال ءايلوألا ءاعد دنع نوديري ام مهل لصحيف ؛نونتفي دق مث «نوملعي

 وعم ال رهوعذت نإ :ىلاعت هلوقل ؟مهل نوبيجتسي ال ءايلوألا ءالؤه نأ ملعن
 اوب نم لَآ نمو :هلوقو ١5[« :رطاف] © كل اوباجتْسُأ ام ومی وکو اعد

 ش o]. : فاقحألا] 4ةَميِْلا روب لإ هل بيي ال نم ولأ نود نم

 ىلإ رطملا ةبسن وهو : عضوملا اذه يف ناميإلل نطغنا : ةسداسلا ©

 .هتمحرو هللا لضف

 الا مو : عضوملا اذه يف رفكلل نطفتلا :ةعباسلا ©

 1 . كلذ هبشأ امو «ينالفلا ءونلا.ببسب اذه لاقيف ؛ ءونلا

 َْ اذهو :«اذكو اذك ءون قدص دقل» : هلوقل نطفنتلا : ةنماثلا ©

 اذه نأ هاضتقم ءونلا ىلع قدصلاب ءانثلا نأل ؛«اذك ءونب انرطم» :هلوق نم

 .هدعو ذيفنتب مث «هدعوب رطملا

 :هلوقل ؛اهنع ماهفتسالاب ةلأسملا ملعتملل ملاعلا جارخإ :ةعساتلا ©
 : مكبر لاق اذام نوردتأ»



 فو ءاونألاب ءاقستسالا ىف ءاج ام باب

 م لو < 2
 . ةحئانلا ديعو :ةرشاعلا

 ؛الإو «هل هبتني نأ لجأل لاؤسلا ملعتملا ىلع ملاعلا يقلي نأ كلذو
 نأ دارأ نكل «هللا لاق اذام نوملعي ال ةباحصلا نأ ملعي الي لوسرلاف
 بجوي اذهو ,؛؟مكبر لاق اذام نوردتأ» :لاقف ؛رمألا اذهل مههبني

 . مهبولق راضحتسا

 اهتوم لبق بتت مل اذإ» :هلوقب كلذو :ةحئانلا ديعو :ةرشاعلا ©

 ديعو اذهو ؛«برج نم عردو نارطق نم لابرس اهيلعو ةمايقلا موي ماقت

 . ميظع
 # دف %*



tfادادتأ هللا نود نم ذختي نم سانلا نمو# : ىلاعت هللا لوق باب » 

 ٌباَب

 000 ُلوَق
 ا یک سک وج ادادنآ نا نود ني دَ نع سالا وإ

 0 نوم ني دلی نع الا کریو : ىلاعت هللا لوق باب :هلوق ©

 نكميو «ةمجرتلا يه ةيآلا ىلاعت هللا همحر فلؤملا لعج :4 . . .داَدَتَأ '
 ؛ةبحملا وه اهلك لامعألا لصأو . ةبحملا باب :ةمجرتلا هذهب ىنعُي نأ

 اذإف «ةرضم عفدل وأ «ةعفنم بلجل امإ ؛بحي امل الإ لمعي ال ناسنإلاف

 ا .ءاودلاك ه هريغل وأ «ماعطلاك هتاذل امإ هبحي هنألف ؛اًئيش لمع

 تدبعت ول ذإ ؛ةدابعلا ةقيقح ىه لب «ةبحملا ىلع ةينبم هللا ةدابعو

 هلق یف ناسنإلا ناك اذإف ءاهيف حور ال اًرشق كتؤابع تراص ةبحم نودب
 ؛ كلذ ىلإ لصوملا قيرطلا كلسي فوسف ؛هتنج ىلإ لوصوللو هلل ةبحم
 اهودبع نأ ىلإ ةبحملا هذه مهب تلصوت مهتهلآ نوكرشملا بحأ اَمَل اذهلو
 . هللا عم وأ هللا نود نم

 :نيمسق ىلإ: مسقنت ةبحملاو *

 نأو ؛ميظعتلاو للذتلا بجوت يتلا ي ىهو «ةدابع ةبحم :لوألا مسقلا

 هرمأ لثتمي نأ يضتقي ام هميظعتو بوبحملا لالجإ نم ناسنإلا بلقب موقي

 ؛ةدابع ةبحم هريغ هللا عم بحأ نمف فلاب ةصاخ هذهو «هيهن بنتجیو

 ١ . ةصاخلا ةبحملاب اهنع ءاملعلا ربعيو «ربكأ اكرش كرشم وهف

 : عاونأ هذهو ءاهتاذ يف ةدابعب تسيل ةبحم :يناثلا مسقلا

 )١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس 0



 f «ادادنأ هللا نود نم ذختي نم سانلا نمو# : ىلاعت هللا لوق باب

 اهل بلاجلا نوكي نأب كلذو «هللا يفو هلل ةبحملا :لوألا عونلا
 «ءايبنألاك ؛صاخشأ نم ىلاعت هلل اًبوبحم ءيشلا نوك :يأ ؛هللا ةبحم

 .نيحلاصلاو «ءادهشلاو «نيقيدصلاو «لسرلاو

 اذهو .كلذ ريغ وأ «ريخلا لامعأو «ةاكزلاو «ةالصلاك ؛لامعأ وأ

 .هللا ةبحم وه يذلا لوألا مسقلل عبات عونلا

 ءراغصلاو «دلولا ةبحمك كلذو «ةمحرو قافشإ ةبحم :يناثلا عونلا
 .ىضرملاو «ءافعضلاو

 ناسنإلا ةبحمك ؛ةدابع ال ميظعتو لالجإ ةبحم :ثلاثلا عونلا

 .ريخلا لهأ نم ريبكلو «هملعملو «هدلاول

 «سبلملاو «بارشلاو «ماعطلا ةبحمك ؛ةيعيبط ةبحم : عبارلا عونلا

 .نكسملاو «بكرملاو

 اذإ الإ ؛حابملا مسق نم ةيقبلاو «لوألا عونلا عاونألا هذه فرشأو

 ةبحم هدلاو بحي ناسنإلاف ؛ةدابع تراص دبعتلا يضتقي ام اهب نرتقا

 موقي نأ لجأ نم بحلا اذهب هلل دبعتي نأ اهب نرتقا اذإو «ميظعتو لالجإ

 ام اهب نرتقا اذإو «ةقفش ةبحم هدلو بحي كلذكو «ةدابع تراص هدلاو ربب

 .ةدابع تراص دلولا اذه حالصإب هللا رمأب موقي نأ يضتقي

 اذإ نكسملاو سبلملاو برشلاو لكألاك ؛ةيعيبطلا ةبحملا كلذكو

 ءاسنلا يي ىبنلل بّبح» اذهلو «ةدابع تراص ةدابع ىلع ةناعتسالا اهب دصق

 ةعيبطلا ا كلذ نأل ؛ءاسنلا هيلإ بّبْحف ؛ايندلا هذه نم ““بيطلاو

 بح باب «ءاسنلا ةرشع) يف يئاسنلاو ۲۸١(« 2144 ء١/1۲۸) دمحأ مامإلا :هجرخأ (1)
 .(11/۷ ءءاسنلا

 .«نسح هدانسإ )١/ ۱٤٤۸(: «ةاكشملا ىلع ينابلألا قيلعت» يفو



 (ادادنأ هللا نود نم ذختي نم سانلا نموإ :ىلاعت هللا لوق باب 45

 ردع اا ةيلإ: تبحر« ةميظحلا حلا نع شرج الو
 لبقي ال بيط .هللاو «نيبيطلل تابيطلا نألو ءزدصلا حرشيو اهحيريو سفنلا
 5 ٠ .اًبيط الإ

 لا ةدانع تراض ةدابعلا دصقب ناسنإلا اهذختا اذإ ءايشألا هذهف

 لاقو أ٠ «ىون ام ئرما لكل امنإو «تاينلاب لامعألا امنإ» : الإ يبنلا
 اهل لئاسؤلا :اولاقو «بجاو وهف ؛هب الإ بجاولا متي ال ام نإ :ءاملعلا

 . هيلع قفتم رمأ اذهو «دصاقملا ماكحأ

# %# % 

 ٠ يتلا ىلوألا  aسالا نو :هلوق 56

 .رخؤم أدتبم 4دي نسو .مدقم ربخ اهرورجمو يه ‹ ةيضيعبت

 .ريظنلاو هيبشلا وهو عدن عمج [: : دنا :هلوق .

 ” نأ مرا ؛هعونو هتيفيك يف : : يأ : ا بك ميو :هلوق

 یٹج ءدشأ وأ هللا ةبحمك هبحي نأ :ةيفيكلاو .ةدابع ةبحم هللا ريغ بحي

 : ليق ولف «هل راغيو هللا مظعي امم رثكأ هل راغيو هبوبحم مظعي مهضعب نإ

 مل ؛دنلاب فلحا ل ولو «لابي ملو بذاك وهو «فلحل ؛ للاب فلحا

 .ربكأ كرش اذهو «تذاك وهو «فلحي

 :نالوق اهيف نيرسفملل : 4 هلأ سك » :هلوقو
 يف ملسمو OAT ؛يحولا ءدب ناك فيك باب «يجولا ءدب) يف يراخبلا :هجرخبأ (؟)

 .(1618 //# «تاينلاب لامعألا امنإ» : لب هلوق باب «ةرامإلا)



 ۷ (ادادنأ هللا نود نم ذختي نم سانلا نمو# : ىلاعت هللا لوق باب

 ل ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا

 مهنوبحي :يأ ؛اهلوعفم ىلإ ةفاضم اهنأو ءاهرهاظ ىلع اهنأ :لوألا

 هلل ءاكرش اهنولعجيف ؛هللا ةبحمك دادنألا هذه نوبحي ىنعملاو «هللا مهبحك

 وه اذهو هلل ءالؤه نم هلل اًبح دشأ اونمآ نيذلا نكل «ةبحملا ىف

 تلا

 بحك :يأ :نينمؤملا نم رداصلا هللا بحك ىنعملا نأ : يناثلا

 « لجو زع هللا نونمؤملا بحي امك دادنألا هذه نوبحيف ؛هلل نينمؤملا

 كلذ: ىسملا ناك ول ةنأل اباي قايسا ركل طفلا هلمتسا نإواذعو

 دل اًبح دَسأ وماء َنيِدْلآَو# :دعب اميف ىلاعت هلوقل اًضقانم ناكل

 ؛كرش اهيف سيل ةصلاخ ةبحم اهنأل ؛دشأ هلل نينمؤملا ةبحم تناكو

 دادنألا هذه نوبحي نينمؤملا نأ ناسنإلا نهذ يف حدقني دق :ليق نإف

 ؟باوجلا امف ؛ 4 ا دكا : هلوقل اًرظن

RE 
 7 <4 دو

 ل ران رق «2[؟14 :ناقرفلا] 6 سو

 سيل رخآلا فرطلاو «[154 :لمنلا] €< تین اما ربح لا٤ : یلاعت لاقو

 بسحب مصخلا ةبطاخم باب نم اهنكلو «ةنزاوملا هذه نم ءيش هيف

 . هداقتعا

 : ةبحملا بابل ةيآلا ةبسانم #

 كرشلا نم اذه نأل ؛هللا ةبحمك اًدحأ بحي نأ ناسنإلا عنم

 ضعبف ؛مدخلا ضععبو داّبْعلا ضعب ب يف دجوي اذهو ءةلملا نع جرخملا



 «/ادادنأ' هللا نود نم ذختي“نم'سانلا نمو : ىلاعت هللا لوقأ باب 4

 راو مکنوخلو مُڪڙااو کاب اباء ناک نإ J : ةو
 70 بع E مو کک ر ر r 3 روك

 0 اهَداَسَك نوش ةردجمنو اهون ع درتفأ ها کریشعو

 يي اور يلبس یف واهجو ےیلوسرو ق

 :دشأ وأ هللا ةيحشم ءايلوألا وأ E ET نوط داَبَعْلا
 هللا نوبحي امم رثكأ ءاسؤرلا ءالؤمل نوبحي مهدجت مدخلا ضعب كلذكو

 داس اعطا ائ اتر اواو : ىلاعت لاق هللا نومي امم رکا
 2 يالا تي نقع اء آر 69 السلا وساق اک

TT0  

2 
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 53 اا 3اَباَ ىك نإ لفل :ىلاعت هلوق ةيناثلا ةيآلا ©
 ناك ربخو «هيلع فوطعم عوفرم ةيآلا وا ناك 0 0

 «لث) :هلوق يف باطخلاو «4يلوسرو هلآ ىس متل بح
 . ةمآلا 4م :هلوق يف بطاخملاو ا 00

 اورظعنا: E ديداهحلا هي داري ر : رف رال

 نيرثؤملا ءالؤم كالهإب ور لا ا يح: لاق اذهلو هللا باقع

e 

 اذإ ةدابعلا ةبحم ريغ نم تناك نإو ءالؤه ةبحم نأ ىلع ةيآلا تلدف
 اذإ ناسنإلا نأ فرعن انه نمو .ةبوقعلل اًببس تراص هللا ةبحم ىلع تلْضُف

 . هبر نم .رثكأ هابأ بحي وهف ؛هدلاو رماوأل هللا رماوأ لمهي ناك

  )1١ةيآلا :ةبوتلا ةروس ۲٤. ١



 ۹ «ادادنأ هللا نود نم ذختي نم سانلا نمو# :ىلاعت هللا لوق باب

 ىف دهاش هل نكل «هللا الإ هملعي ال ناك نإو بولقلا ىف امو
 ريزم لح رم امد لاف هنأ هللا نر قلا نع ىزريااذلو جرارجلا
 ةآرم حراوجلاف ؛؛هناسل تاتلفو ههجو تاحفص ىلع ىلاعت هللا اهرهظأ الإ

 .بلقلا

 اذهلو e alg E :ليق نإف

 ينملت الف ؛كلمأ اميف يمس د اده نإ مهللا» : لاق هنأ ؛ِهلَك يبنلا نع ىوري

 اذه لهو ءهضغبي وهذ اا ناسنإلل فيكو «"«كلمأ ال اميف

 ؟اًنكمم عنتمملا لعج لعج تالواحم نم الإ

 ءىشل هتبحم بلقنت دق ناسنإلاف ؛دراوب سيل داريإ اذه نأ : بيجأ

 قيد ك ا ةكارأل اف تزينت نإ کابرا ةهاوك

 ةدارإل وأ ءببسلا اذهل ههركتف «كتمرح كهتنيو كنم قرسيف هبحت

 ةميزعو ةقداص ةدارإ هدنع راصف ءناخدلا برش بحي لجرك ؛ةقداص
 .هنع علقأف «ناخدلا هركف «ةتباث

 ءيش لك نم ّيلإ بحأل كنإ» : ءال يبنلل هنع هللا يضر رمع لاقو

 بحأ نوكأ ىتح ؛هديب يسفن يذلاو ال ب يبنلا لاق .يسفن نم الإ

 لاقف .يسفن نم يلإ بحأ تنأل هللاو نآلا :لاق .كسفن نم كيلإ

 نيب مسقلا يف باب «حاكنلا) يف دواد وبأو )١54/5(« «دنسملا» يف دمحأ :هجرخأ )١(
 ٠١(« 9/4 ءرئارضلا نيب ةيوستلا يف باب «حاكنلا) يف يذمرتلاو «(581/7 «ءاسنلا

 نباو 1٤/۷(« «ضعب نود هئاسن ضعب ىلإ لجرلا ليم باب ؛ءاسنلا ةرشع) يف يئاسنلاو

 - نابح نباو ١ يمرادلاو T/1)» «ءاسنلا نيب ةمسقلا باب «حاكنلا) يف هجام

 .- يبهذلا هقفاوو ملسم طرش ىلع هححصو 1817( /؟) مكاحلاو «(5197)  هححصو

 «حصأ لاسرم ةبالق يبأ نع بويأ نع ديز نب دامح ةياور» :لاقف ؛هلاسرإ يذمرتلا حجرو

 )0١4/١١(: «لوصألا عماجالو ۱1۲۹١(« مقر/ ۷ «فارشألا ةفحت» :رظناو
 . 270/7 /5) «راطوألا ليثاو



 «ادادنأ هللا نود نم ذختي نم سانلا نمو : ىلاعت هللا لوق باب 0

 ىَّنَح مُكُدَحَأ ْنِمْوُي ال»: لاَ لَ هللا َلوُسَر ذأ ؛سنأ ْنَع

 E . َنيِعَمْجَأ سائلا ءِدِاَوَو ِِدَلَو نِ لإ ٌبَحَأ َنوُكأ

 هنع هللا يضر رمع ةبحم تدادزا دقف 2 0(رلمع اي نآلا : اک يبنلا

 : .ريغتي دق بحلا نأ ىلع ةي يبنلا هرقأو . ةا يبنلل

 نأ كل نيبتي مث «ههرکتف هبحت تنأو اًمالك صخش نع عمست امبرو

 .هايإ كتبحم دوعتف ؛بذک مالكلا اذه

 انف د م

 ناميإلا ىفنو «ناميإلل ىفن اذه :«نمؤي ال» :سنأ ثيدح ىف هلوق

ECS RIEDل ا ةاووسرلا شن  
 الخ |ذإ الإ ؛بجاولا ناميإلا لامك وه ثيدحلا ابنه يف يفنملاو .لصألا
 ' .ناميإلا لصأل يفن اذه نأ كش الف ؛اًقالطإ يي لوسرلا ةبحم نم بلقلا

 نال ؛دلولا ةبحمب أدبو «ىثنألاو ركذلا لمشي :«هدلو نم» :هلوق
 ا .اًبلاغ هيبأب هقلعت نم دشأ هب بلقلا قلعت

 E E «هدلاوو» :هلوق

 هباحصأو مهءانبأو اا هتوخإ لمشي ا سانلاو» :هلوق

 نم هيلإ بحأ لوسرلا نوكي ىتح ناميإلا متي الف ؛سانلا نم هنأل ؛هسفنو

 | .نيقولخملا عيمج
 ! !؟ىلاعت هللا ةبحمب فيكف ؛ ديل هللا لوسر ةبحم يف اذه ناك اذإو

 و ا اک يبنلا نيمي تناك فيك باب ءناميألا) يف يراخبلا :هجرخأ )6١
 . هنع هللا يضر رمع

 507 ۲۲/١(« «ناميإلا نم لكك لوشرلا تح اب «ناميإلا) يف يراخبلا : :هجرخأ (۲)

 Y7) «لهألا نم رثكأ ةي هللا لوسر ةبحم بوجو باب «ناميإلا)



 ه١ «ادادنأ هللا نود نم ذختي نم سانلا نمو : ىلاعت هللا لوق باب

 00 ا ا

 :رومأل نوكت ءاي هللا لوسر ةبحمو

 ؛ءيش لك نم كيلإ بحأ هللا ناك اذإو هللا لوسر هنأ : لوألا

 .قولخم لك نم كيلإ بحأ هلوسرف
 . هتلاسر غيلبتو هللا ةدابع نم هب ماق اَمِل : يناثلا

 .لامعألا نساحمو قالخألا مراكم نم هللا هاتآ امل : ثلاثلا

 . كهيجوتو كميلعتو كتياده ببس هنأ : عبارلا

 . ةلاسرلا غيلبت يف ىذألا ىلع هربصل :سماخلا

 .هللا ةملك ءالعإل سفنلاو لاملاب هدهج لذبل : سداسلا

 : يلي ام ثيدحلا اذه نم دافتسيو *

 ١ - سفنلا ةبحم ىلع ةو لوسرلا ةبحم ميدقت بوجو .

 هتبحم مدقت نأ بجي هنأل ؛لاملاو سفنلاب ِةي لوسرلا ءادف ۲

 .كلامو كسفن ىلع

 لذبيو ةي هللا لوسر ةنس رصني نأ ناسنإلا ىلع بجي هنأ -۳

 للي هللا لوسر ةبحم لامك نم كلذ نأل ؛هتقاط لكو هلامو هسفن كلذل
 «رَألا وه كيا كرإ» :هلوق يف ملعلا لهأ ضعب لاق كلذلو
 وهف ؛ يم هتعيرش ضغبأ نم كلّذكو :اولاق .ءكضغبم :يأ ؛[” :رثوكلا]

 .هيف ريخ ال عوطقم

 بحأ» :لك هلوقل ؛ميظعتلاو ماركإلاو ةقفشلل يتلا ةبحملا زاوج - ٤

 هركني ال يعيبط ٌرمأ اذهو «ةبحملا لصأ تبثأف ؛«. . .هدلاوو هدلو نم هيلإ

 .دحأ

 نم نأل ؛سانلا لك لوق ىلع ةي لوسرلا لوق ميدقت بوجو



o۲ادادثأ هللا نود نم ذختي نم لمانلا نمو# : ىلاعت هللا لوق باب » 

 ااا امام اورو روم فرم هر برهوم موو رو وو رورة دمر مدمر ووو ووو ووو ويوم ءمفمو

 نم دحأ لك ىلع اًمدقم.هلوق نوكي نأ دحأ لك نم بحأ هنوك مزال

 يتأيف «هلعفتو هاوهتو اًئيش لوقت تنأ :ًالثمف «كسفن ىلع ىتح ؛سانلا
 لوسرلا ناك اذإف واي لوسرلا لوق فلاخي اذه :كل لوقيو لجر كيلإ

 ةو فلسا ريض امم رثكأ لويمرال رف كنأف كبف نم كلا بح
 الك 'لوسرلا ةعاط لجأ نم هاوهت ام عدتف ؛ِلك لوسرلا لوقب كسفن ىلع
 . :مهضعب لاق اذهلو «سفنلا ةبحم ىلع هتبحم ميدقت ناونع اذهو

 يلب سافل يف كربلا المل ش هبح معزت تنأو هلإلا يصعت

 غيطم بحي نمل بحملا نإ هتعطأل اًقداص كبح ناك ول

 لوق لع ب لوسرلا لوق ميدقت بوجو ثيدحلا اذه نم ذخؤي اذإ

 ةمئألا كرك یو ای رمعو ركب يبأ لوق ىلع ىتح سانلا لك
 ا ىق اإ ِةَنِمْؤَم الو مومل ناك اوا :ئلاعت هللا لاق «مهدعب نمو ةعبرألا

 ْ ` ۳١[. :بازحألا] «مهرنأ نب ل م هک نك نأ اما لورو

 اقلام وأ ةحيحصلا ىرخألا ثيداحألا فلاخي اًئيدح اندجو اذإ نكل

 نأل :؛ ؛رمألا يف ينأتلاو تبثتلا بجاولاف ؛ةمألا روهمجو ملعلا لهأ لوقل

 هيلحب ام فلاخي اًئيدح تيأر اذإ اذهلو .ذوذشلا ىلإ يدؤي ذوذشلا عابتا

 الف .؛اهّوسُر يف لابجلاك يتلا ةحيحصلا ثيداحألا فلاخي وأ ةمألا رثكأ

 نيبتي ىتح هدنس يف علاطتو عجارت نأ كيلع بجي لب «هلوبق يف لجعتت
 ناك .اذإ هنم فعضأب ىوقألا ٍصّصَخُي نأ سأب ال هنإف ؛نيبت اذإف ءرمألا كل

 ا ريثك يف كعفنت ةدعاقلا هذهو ءرمألا يف تبغتلا مهملاف ؛ةجح
 هنإف ؛سانلا نيب شاقن لحم تراصو نومدقألا اهكرتو ءاّريخأ ترهظ يتلا

 اتناك ولو. ؟ثيداحألا هذه نم سانلا نيأ :لاقيو ؛ةدعاقلا هذه عابتا بجي

 نأ زكذ ام لثم ةمولعم ةيقاب ةلوقنم تناكل ؛ هللا ةعيرش نم ثيداحألا هذه



 or «ادادنأ هللا نود نم ذختي نم سانلا نمو# :ىلاعت هللا لوق باب

 ؛هيف نك ْنَم تالت : لك هللا لوُسَر لاق :َلاَق ِ؛ُهْنَع اَمُهَلَو

 هنإف ؛ديعلا موي سمشلا برغت نأ لبق ةضافإلا فاوط فطي مل اذإ ناسنإلا

 هنكل ؛ةحصلا هدنس رهاظ ناك نإو''”ثيدحلا اذهل نإف ءاّمرحم دوعي
 نم نالجر وأ لجر الإ هب لمع هنأ رَكْذُي مل اذهلو ءذاشو فيعض
 ىرحتي نأ بجي ثيداحألا هذه لثمف ؛هفالخ ىلع ةمألاف ؛الإو «نيعباتلا

 .ةحيحص نوكت نأ نكمي ال اهنإ :لوقن الو «تبثتيو اهيف ناسنإلا

 :بابلل ثيدحلا اذه ةبسانم #

 هللا ةبحم نم ةي لوسرلا ةبحم ذإ ؛ةرهاظ ثيدحلا اذه ةبسانم

 ناسنإلا ىلإ بحأ ءب لوسرلا نوكي ىتح ناميإلا لمكي ال ناك اذإ هنآلو
 ّ . مظعأو ىلوأ هللا ةبحمف ؛نيعمجأ سانلاو هسفن نم

 ثالث :يأ :«هيف نك نم ثالث :يناثلا سنأ ثيدح يف هلوق

E A SI OE 
 دح ىلع ةديفم اهنأل اهب ءادتبالا زاجو ءأدتبم :«ثالث» بارعإو

 : كلام نبا لوق

 e دفتملام ةركنلاب ءادتبالازوجي الو

 نوكتف ؛ناك اهلصأ :«نك»و «ةيطرش :«نم» :؛هيف نك نم» :هلوقو
 .اهربخ :«هيفاو ءاهمسا نونلاو ءاّحسان اًيضام ًالعف

 .(208/7 «جحلا يف ةضاقإلا باب) دواد وبأ :هجرخأ )1١(

 مدقت دقو «قاحسإ نب دمحم هدانسإ يفا )٤۲۸/۲(: «ننسلا رصتخم» يف يرذنملا لاقو
 . هيلع مالكلا

 )٤۲۷/۲(. ميقلا نبال «نئسلا بيذهت» :رظناو
 .(١١ص) ؛كلام نبا هيفلأ» (۲)



 '«ادادنأ هللا نود نم ذختن نم سانلا نموإ# :ىلاعت هللا لوق باب ١000685

 اّمِم ِهيَِلِإ ٌبَحَأ ُهُلوُسَرَو ُهّللا َنوُكَي ن :ناميإلا َةَوالَح ّنِهِب َدَجَو

 5 م لل الإ ةلجف آل لا بحت نآَو ءامهاَوي

 بارع چ لحم يف: ضامن :َدَجَو :«نهب دجو» :هلوق

 yT ‹طرشلا

 لرد :ةوالحو «ةيببسلل ءابلا :«ناميإلا ةوالح نهب دجو) :هلوقو

 اا :ناميإلا ةوالحو «دجو

 a a ؛مفلاو باعللاب ةكَرَذُم تسيلو «حارشنالاو ةحارلاو

 . ةيبلقلا ةوالحلا انه

 : ثيدحلا يف ةدراولا لاصخلا نم ىلوألا ةلصخلا

 لون ار ا ل نسا دوا ,نوكي نأ» :هلوق

 . مهتبحم بجت لسرلا :عيمج  اذكو وک دمحم

 57 ايندلا نم هيلإ بحأ :يأ :«امهاوس امم هيلإ ٌبحأ» :هلوق
 ثيدحلا ءاج اذامل :ليق نإف ءامهاوس ءيش لکو هجوزو هدلاوو هدلوو

 ؟«امهاوس امم هيلإ بحأ» اًعيمج امهل ربخلا ءاجو ؛هلوسرو هللا واولاب

 :هلوق لعُج اذهلو « هللا ةبحم نم ةي لوسرلا ةبحام نآل : ار

 صالخإلا نأل ؛اًدحاو اًنكر هللا لوسر اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 . يبنلا قيرط نع تءاج يتلا ةعباتملاب الإ متي ال

 ' :ةيناثلا ةلصخلا
 .؛هلل الإ هبحي ال ءرملا بحي نأو» :هلوق

 .ةأرملاو لجرلا لمشي «ءرملا:بحي نأو» :هلوق

 هنأل ؛هللا لجأ نم :يأ ؛ليلعتلل ماللا :«هل الإ هبحي ال» :هلوق
 ْ .- لجو زع - هللا ةعاطب مئاق



 هه «ادادنأ هللا نود نم ذختي نم سانلا نمو :ىلاعت هللا لوق باب

 نأ ُهَرْكَي امك .ُْنِم هللا ُهَذَمْنَأ ْذِإ َدْعَب رفكلا ىف َدوُعَي ْنأ هَرْكَي ْنأو

 .“«رالا يف فق

 ىلإ .«. . . ىَّنَح ٍناَميإلا ةَوالَح ٌدَحأ ُدِحَي آل» : ةياَور يِفَو

 .هرخآ

 «ةبارقلل هبحيو ءايندلل هبحي :ةريثك بابسأ هل ءرملل ناسنإلا بحو

 ءهيلإ نسحأ نم بحيو ؛عاتمتسالل هتجوز ءرملا بحيو «ةلامزلل هبحيو

 .ناميإلا ةوالح دوجو بابسأ نم كلذ نإف ؛هلل ءرملا اذه تببحأ اذإ نكل

 : ةثلاثلا ةلصخلا

 نأ هركي امك هنم هللا هذقنأ ذإ دعب رفكلا ىف دوعي نأ هركي نأو» :هلوق
 . «رانلا ىف فذقي

 ذإ دعب رفكلا يف دوعي نأ هركي وهف ؛ملسأ رفاك يف ةروصلا هذه

 نأل ؛ةروصلا هذه ركذ امنإو «رانلا ىف فذقي نأ هركي امك «هنم هللا هذقنأ
 فرعي ال نم فالخب «هيلإ عجري امبرف ؛ًالوأ هيلع ناك ام فلأي رفاكلا
 اذه نإف ؛رانلا ىف فذقلا هركي امك رفكلا ىف دؤَعلا هرك نمف .ًالصأ رفكلا

 .ناميإلا ةوالح دوجو بابسأ نم

 هذهب فلؤملا یتا : «ناميإلا ةوالح دحأ دجيال :ةياور ىفو» :هلوق

 قيرط نع ىلوألا ةياورلل ةبسنلاب ناميإلا ةوالح نادجو ءافتنا نأل ؛ ةياورلا

 . موهفملا ةلالد نم ىوقأ قوطنملا ةلالدو «قوطنملا قيرط نع هذهو «موهفملا

 نت * د

 باب «ناميإلا) يف ملسمو ۲۲/١(« «ناميإلا ةوالح باب ءناميإلا) يف يراخبلا :هجرخأ )١(

 55/١(, :ناميإلا ةوالح دجو نهب فصتا نم لاصخ

 .(48/4 هللا يف بحلا باب «بدألا) يف يراخبلا :اهجرخأ (؟)



 ٦ هللا نود نم ذختي نم سائلا نمو : ىلاعت هللا لوق بابا أندادا« 

 هللا يف َضَعْبَأَو ءهللا يف بأ ْنَما : لاق ؛ ماي نبا ِنَعَو

 كذب هللا ٌةيَالو لام اَمَنِإَف ؛هّللا يف ىَداَعَو هّللا يف ىَلاَوَو

 , هللا يف بحأ:نم» : :امهنع هللا يضر سابع نبا رثأ يف هلوق

 لانا امنإف» :ةلمج هباوجو «بحأ طرشلا لعفو «ةيطرش :نم

 . «كلذب هللا ةيالو

 «ةيفرظلا اهيف لصألا نأل ؛ةيفرظلل نوكت ا يف و

 يف امك ؛ةيببسلل ًانايحأ يتأت «يف» نأل ؛ةيببسلل نوكت نأ لمتحيو

 | .ةره ببسب :يأ ؛«ةره يف رانلا ةأرما تلخد» : اب هلوق

 امأو «ةيببسلل «يف» نإ :انلق اذإ ءهلجأ نم : يأ: : هللا يف :هلوقو

 هنيد يف : يأ + هللا تاذ يف بحأ نم :ىنعملاف + ةيفرظلل اهنإ : انلق اذإ

 : ايندلا ضرعل ال هعرشو

 هلل د يفتي : يأ ؛هزكلا ضْعُبلا : هلل يف ضغبأو» :هلوق

 . ههرك هللا يصعي نم ىأر اذإف

 لماحلا ةيببسلاف ؛ةيفرظلل يتلا «يف» و ةيببسلل يتلا «يف» نيب قرفو
 وه ةهاركلا وأ بحلا عضوم ةيفرظلاو هللا وه ءاضغبلا وأ ةبحملا ىلع هل

 1 .هبحأ نم بحيو «هللا هضغبأ نم ضغبيف ؛ - لجو زع - هللا تاذ يف

 عا اهوا وعلا ةرسيملا ىه ةالاوملا : هللا ' يف ىلاوو» :هلوق

 e : يأ ؛ةالاوملا دض ةاداعملا : ها يف ىداعو» :هلوق

 . هللا يف مههركيو مهضغبيو

 كدي يأ ؛طرشلا باوج اذه : «كلذب هلل ةيالو لانت امنإف» :هلوق

 . هلل هتاداعمو هتيالوو هضغبو هتبحم لعج هنأل ؛ اهيلإ (لصيو هللا ةيالو ناسنإلا

 ..(۴۱ص) هجيرخت قبس (۱)



 ¥ «ادادنأ هللا نود نم ذختي نم سانلا نمو# :ىلاعت هللا لوق باب

 ىَّنَح - ُهُموَصَو ُهُئالَص ْتَرْثَك ْنِإَو - ِناَميإلا َمْعَط ٌدْبَع دجَي ْنَلَو

 ل ءرسكلاو حتفلا :ناهجو وارا يف زوجي : «ةيالو» :هلوقو

oص کل امإ# :ىلاعت لاق ءةرصنلا ىنعمب ب حتفلاب :ليقو  

 .ءيشلا ىلع ةيالولا ىنعمب رسكلابو ء[١۷ :لافنألا] ءىس نم

 ضغبلاو هللا يف بحلا هيلإ راشملاو «ةيببسلل ءابلا ::كلذب» :هلوق
 ؛ عوفرملا ىنعمب هنكل «فوقوم رثألا اذهو .هيف ةاداعملاو هيف ةالاوملاو «هيف
 . فيعض رثألا نأ الإ «فيقوتب الإ نوكي ال لمعلا ىلع ءازجلا بيترت نأل

 هتذلو هتوالحو ناميإلا معط دجي ال ناسنإلا نأ :ثيدحلا ىنعمف

 اضف لقاع عيطتسي فيكو «هموصو هتالص ترثك ولو «كلذك نوكي ىتح
 هب نورفكيو هب نوكرشي هللا ءادعأ ىريف «هللا ءادعأ يلاوي نأ نمؤم نع

 ماقو ىلص ول اذهف !؟مهبحيو مهيلاوي مث «بويعلاو صئاقنلاب هنوفصيو
 نأ دب الف «ناميإلا معط لاني نأ نكمي ال هنإف ؛هلك رهدلا ماصو هلك ليللا

 هللا ءادعأ ضغبب اًءولمم نوكيو «هتالاومو هللا ةبحمب اًءولمم كبلق نوكي

 :ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا لاقو «مهتاداعمو

 ٍناَكْمِإ يف كاذاَمهلاّبحل يعدو بيبحلا ءاذعأ تحت

 ؛ ينيع ضيع ينارصنلا ٌتيأر اذإ» :هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 .؛هللا ودع ينيعب ىرأ نأ ةهارك

 نأ ىري يذلا  هللاب ذايعلاو  امأ «ناميإلا معط دجي يذلا اذه

 ؛ وا يبنلا ةثعب دعب هللا دنع لوبقمو يضرم نيد ىلع ىراصنلا وأ دوهيلا

 اد ملا کل ٿ تیضَرَو : هللا لوقب بذكم «مالسإلا نع جراخ وهف

 ء[۹١ :نارمع لآ] 4ذكْسِإْلا هلآ دنع تلا ل :هلوقو ء[۳ :ةدئاملا]



 اداذنأ هللا نؤد نم ذختي نم سانلا نمؤ# : ىلاعت هللا لوت باب هم

 يخ ل َكِلْذو اَيْنّدلا رم ا ىَلَع سائلا ةاىتاۇئ ًةَماع ْتَراَص ْدَقَو

 reece ..... انش هله ىَلَع

 ّنِم قَرخالا يف وهو هه هَ ي لبقي نلف اتد ملل ج عی نول :هلوقو

 يف راص نيينثولاو ىزاصنلاو دوهيلا ةرثكلو «[186 :نارمع لآ] نرحل
 نيب قرفي ال نآلا سانلا نم ريثك حبصأو «عمتجملا ىلع رطخ ةلأسملا هذه
 ودع وه لب «- لجو زع هلل ودع ملسملا ريغ نأ يردي الو ءرفاكو ملسم

 4ير مدعو ىَوُدَع اوُدِحَنَت ال اما ندا ايكيا :ىلاعت هلوقل ؛اضيأ هل

 : یلاعت هللا لاق «ةقادصلاب اورهاظت ولو انل ءادعأ مهف ؛[١ :ةئحتمملا]

 كتي وتب سو نينَب ةيزأ مشتت ةيزأ تردا ولأ اود ال اما“ نا يا
1210 

 51١[. :ةدئاملا] 4َنييِبطلا مقل ىِدُهَي ا هل 9 ا مَن

 ا انئانبأ ىلع ىشخي هنأل ؛ميظع رطخو ةنحم يف انحبصأ نآلاف

 يهل نأ بجي كلذلو ‹ مهوبحيو مهوداويو ءالؤه ىلإ اونكري نأ انموق

 نجرخأل» : لب لوسرلا اهيف لاق دالبلا هذهف ؛مهنم تاذلاب دالبلا هذه

 :لاقو “ هاّملسم الإ عدأ ال ىتح برعلا ةريزج نم ىراصنلاو دوهيلا

 وجر :لاقو .«'"”«برعلا ةريزج نم ىراصنلاو دوهيلا اوجرخأ»
 رمألا.هبتشي ا «"«برعلا ةريزج نم نيكرشملا
 . هئادعأب هللا ءايلوأ طلتخيو سانلا ىلع

 0 ءايندلا رمأ ىلع سانلا ةاخاؤم ةماع ثراص دقو" :هلوق
 . ؛اًئيش هلهأ ىلع

 ا «برعلا ةريزج نم ىراصنلاو درهيلا جارخإ باب TEE :هجرخأ )1١(
 00 : .هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ثيدح نم

 .(۱۹۱۷ مقر ۱۲١/ /5) «ريبحلا صيخلتلا» :رظنا (۲)

 يف ملشمو ۲ تمذلا لهأ ىلإ عفشتسي له باب ءداهجلا) يف يراخبلا :هجرخنأ (۳)
 ١181(. /# «ةيصولا كرت باب ءةيصولا)



 ۵۹ (ادادنأ هللا نود نم ذختي نم سانلا نمو : یلاعت هللا لوق باب

(1) a FE 
 ریرج نبا هاَوَر

 .ةيبلغأ : ىأ : «ةماع» :هلوق

 ةدوم رثكأ :يأ :مهتبحاصمو مهتدوم :يأ :؟سانلا ةاخاؤم» :هلوقو

 دهعلا ديعب وهو «سابع نبا هلاق اذهو ءايندلا رمأ ىلع مهتبحاصمو سانلا

 كلاب امف ؛هنمز ىف اوريغت دق سانلا ناك اذإف «ةوبنلا نم دهعلا بيرق انم

 ؟مويلا سانلاب

 0 ءايندلا رمأ ىلع  ردانلا الإ - سانلا ةاخاؤم تراص دقف

 ا < َنيِدَل iY : ىلاعت لاق ءمهايندب مهنيد نوعيبي «كلذ نم مظعأ

 ناك الو YY : لافنألا] يركن نأ مآ كوتا ارو رشا هلل ور

 ر اواو ع

 .[۲۸ :لافنألا] 2يط د ك 1 مدن هلأ باو َهَنَتِف ڪرتا €

 :امهنع هللا يضر سابع نبا رثأ نم دافتسيو

 لَو ُهَّنأ## :ىلاعت لاق «نآرقلا صنب تباث وهو «ءايلوأ ىلاعت هلل نأ

 أو لوو أ کیلو اإ :ىلاعت لاقو «[7801 :ةرقبلا] «أنَماَء تيِتَلأ

 وهو «هنید نوميقيو هرمأ نولوتي ءايلوأ هللف ؛[ 6 :ةدئاملا] اوما

 هلوق ةيالولا هذهل نازيملاو «قيفوتلاو ,e ديدستلاو ةنوعملاب مهالوتي

 ترا © تؤرخ مه الو نھ فَوَح ال هلآ ير تإ الا : ىلاعت

 .[57 :سنوي] وقس واڪو اوما

 يف ميعن وبأ :هجرخأو ءافوقوم سابع نبا نع (؟51) «دهزلا» يف كرابملا نبا :هجرخأ )١(

 «ريبكلا» يف يناربطلاو ءاًعوفرم امهنع هللا يضر رمع نبا نع (؟١/11) (ةيلحلا»
 .اًوقوم رمع نبا نع (176679)

 .طلتخم فيعض وهو «ميلس يبأ نب ثيل ىلع هرادمو

 . (۱۳۸/۲) ؟بيذهتلا بيرقت»و «(45717/48) «بيذهتلا بيذهت» رظنا



 ؛«ادادنأ هللا نود نم ذختي نم سانلا نمو : ىلاعت هللا لوق باب ا

 0 e» هس 22 . E 1 چرا 007
 1 4 با ا يل يال ل ل

 ش . 7(ُةدَوَملا» :َلاَق

 قبس ةيالولاو قفاّيلو هلل ناك اًيقت اًئمؤم ناك نما : مالسإلا خيش لاق

 : . ةناعإلاو دييأتلاو ةرصنلا اهنأ

 نم 40: دلا نم ةيالوو تلل هللا نم ةيالو لإ مسقنت ةيالولاو

 ةيناثلا نمو ء[۷١۲ :ةرقبلا] انماء تلا كَ ا : ىلاعت هلوق ىلوألا

 ٠١[. :ةدئاملا] €. . . اما لَو م ماوس هَل أ روي نو : یلاعت هلوق

 ةماعلا | ةيالولاف ؛ةصاخاو ةماع ىلإ مسقنت دبعلل ا نم يتلا ةيالولاو

 ارفاكلاو نمؤملا لمشت هذهو ؛فيرصتلاو ريبدتلاب دابعلا ىلع ةيالولا يه
 ناطلسلاو فيرصتلاو ريبدتلاب هدابع ىلوتي يذلا أوه هللاف ؛قلخلا عمدت

 ملك هل الآ يلا ْمهلْوَم أ ىلإ اكدر ممل .:ىلاعت هلوق هنمو :كلذ ريغو
 ا 1Y] ممل بسا 0 وهو

 هذهؤ «هتيادهو هقيفوتو هتيانعب دبعلا هللا ىلوتي نأ: ةصاخلا ةيالولاو

 تملا َّنْي ر هجرني انماء تيدا نو ا : یلاعت لاق «نينمؤملاب ةصاخ

 «ٍتنمْلُظلا لِ روثلأ ت ني مر ُتوُمدَطلا ُمُهُئآَلَو ادرك تسيّلاو وتلا لإ
 مه الو رته وخ : هلأ كَيلْزأ تإ الآ : ىلاعت لاقو «[7651/ .:ةرقبلا]

 :EWN :سنوي] 4 وقس أواكحَو أوثما تر 9 تور

 ْتَعَطَمَتَو # :ىلاعت هلوق يف امهنع هللا يضر سابع نبا لاقوا :هلوق

 دام : ىلاعت هلوق ىلإ ريشي .«ةدوملا :لاق ؛17 :ةرقبلا] «ُباَّبَسَأْلا مهب

 .4ثتبألا مهب تعفو بادسلأ اورو اوم اثبت تريلا نم اوما ل ار 7

 1 1355 ةيآلا :ةرقبلا ةروس (1)
 7١ .يبهذلا هقفاوو ءهححصو (۲۷۲ /۲) مکاحلاو :(47 /1) ريرج نبا :هجرخأ (5)



 1 «ادادنأ هللا نود نم ذختي نم سانلا نمو# : ىلاعت هللا لوق باب

  eلِئاسَم هيف :

 .(ةَرَقبلا) ةيآ ريسفت : ىلوألا

 يفو .ءيش ىلإ هب لّصوتُي ام لك وهو ءَبَبَس عمج :بابسألا
 لكف ؛مدعلا همدع نمو دوجولا هدوجو نم مزلي ام :نييلوصألا حالطصا

 2000 هنآك س : ىلاعت لاق «ببس وهف ؛ءيش ىلإ لصوي ام
 هنمو ٠١[« :جحلا] 4َمَطَقَل م مث اسلا َلِإ ٍبَبَسي ددم ورحتألاو ايدل يف هلا

 .رئبلا نم ءاملا جارختسا ىلإ هب لصوتي ناسنإلا نأل ؛اّببس لبحلا يمس
 هانعم نكل ‹مهضعب هفعض رئألا اذه :«ةدوملا :لاق» :هلوقو

 عطقتت مهيجنتل نوكرشملا اهب قلعتي يتلا بابسألا عيمج نإف ؛ حيحص
 لعلو «مهعفنت ال اهنإف ؛اهايإ مهميظعتو مهمانصأل مهتبحم اهنمو «مهب
 هللا لاق دقف ؛تايآلا قايس نم كلذ كا يدع يضر سابع نبا
 4... هلل تشک بش اداَدَك ملا نود نم ُدِجَتَي نم سالا مرا : ىلاعت
 اوما ترِدلأ ي ار ل ا :ىلاعت لاق مث ء[١١١ :ةرقبلا]
 ١١١[. :ةرقبلا] 4ُْباَبْسَأْلا مهب ْتَعَطَمَتَو بادحلأ اواو

 هللا ةدومك ةيناميإلا ةدوملا امأف «ةيكرشلا ةدوملا هدارم نأ فرعت هبو
 ءدارملل ةلصوم ا ١ لامعألا نم هبحي ام ةدومو ىلاعت
 4 . . بملأ الإ ودع ضل ْرُهْصَتَب نينوي اَلِحَأْلااط :ىلاعت هللا لاق
 .[5ا/ :فرخزلا]

 الآ یو :ىلاعت هلوق يهو :ةرقبلا ةيآ ريسفت :ىلوألا ©
 : ص رو 4 4
 - . كلذ قبسو 24 هللا بك مهو :e م اًداَدنَأ هلأ نود نم ڏي



 (ادادنأ هللا نود نم ذختي نم سانلا نمو# :ىلاعت هللا لوق باب 1۲

 . (ٌةَءاَرَي) 3 دن ت : ةيناثلا

 نالا ِلْهألاَو سفتلا ىَلَع ةا ِهببحَم ب وجو : ةثلاثلا

 '.مالشإلا َنِم جوُرُخلا ىَلَع لذي ال ٍناَميإلا ُيَمَن :ةعبارلا

 اب١٤ نك .نإ لف :ىلاعت هلوق يهو :ةءارب ةيآ ريسفت :ةيناثلا ©
 ۰ .اهريسفت NE . . مڪؤااو

 يفو : :لاملاو لهألاو سفنلا ىلع ب هتبحم بوجو :ةثلاثلا ©

 . ؛لاملاو لهألاو سفنلا ىلع اهميدقتو» ةن

 ءثيدحلا ىضتقم وه امك هتبحم ميدقت بوجو ٠“ باوصلا لعلو

 وأ ميدقت ةملك تطقس دق اهنأ ىلع لدي «سفنلا ىلع» :هلوق اضيأو

 ناك نإ لكل IBE ا كا يد

 5 ءراسقألا ا ؟# ولوُسَرَو هللا حري د مكحَتيإ بمآ . عضوات كابا

 .لاؤمألاو

 قبس :مالسإلا نم جورخلا ىلع لدي ال ناميإلا يفت نأ :ةعبارلا ©

 لاق امل هنع هللا يضر رمع ثيدح كلذ يف انركذو «ةيبسك ةبحملا نأ

 هل لاقف . يسفن نم الإ ءيش لك نم ّيلإ بحأل كنإ هللاو» : اب لوسرلل
 لدي «نآلا» :هلوقو ««يسفن نم ىلإ بحأ تنأ «نآلا :لاقف . كسفن نمو
 ناميإلا يفن نأ اًضيأ 25 ا رمأ اذهو ءةبحملا هذه ثودح ىلع

 U هدلو نم هيلإ بحأ نوكأ ىتح مكدحأ ن نمؤي ال» :هلوق يف روكذملا

 نم ثالثا ': رخآلا ثيذحلا يف هلوقل ؛مالسإلا نم : جورخلا ىلع لدي ال

 م م .ناميإلا ةرالخ نأل ؛«ناميإلا ةوالح نهب دجو هيف نك

 .نيليلدلا نم بكرمأ ,ليلدلا نإ :يأ ؛هلصأ



 1۳ «ادادنأ هللا نود نم ذختي نم سانلا نمو» :ىلاعت هللا لوق باب

 ال ْدَمَو ُناَسْنِإلا اَمُدِجَي ْدَق ةَوالَح ٍِناَميِإلل َّنَأ :ةسماخلا
 . اًَهدِحَي

 اهب الإ هللا ٌةيألو لاَ ال يلا عّبزألا ٍبْلَقلا ُلاَمْعَأ :ةسداسلا
 .اًهب الإ ِناَميِإلا َمْعَط دَحَأ ُدِجَي ًالَو

 كلذو ءدوجولل يفن هنأ لصألاف :تالاح ثالث هل ءيشلا يفنو
 يفن وهف ؛دوجولا يفن نم عنام عنم نإف «؟منص دباعل ناميإ ال» : لثم

 ؛ةحصلا يفن نم عنام عنم نإف «؛ءوضو ريغب ةالص ال» : لثم «ةحصلل

 نمؤي ال» :هلوقف ؛!ماعط ةرضحب ةالص ال» :لثم «لامكلل يفن وهف

 ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق «بحتسملا ال بجاولا لامكلل يفن ؛مكدحأ

 .«عنام كلذ نم عنمي مل ام هيف بجاو ءافتنال الإ ءيشلا ىفني ال» : هلل همحر

 اهدحي ال دقو ناسنإلا اهدجي دق ةوالح ناميإلل نأ :ةسماخلا ©

 ليلد اذهو ««ناميإلا ةوالح نهب دجو هيف نك نم ثالث» :هلوق نم ذخؤت

 . ءايشألا هذه تفتنا اذإ ةوالحلا ءافتنا

 ءاهب الإ هللا ةيالو لانت ال ىتلا ةعبرألا بلقلا لامعأ :ةسداسلا ©
 ضغبلاو «هللا يف بحلا : يهو .اهب الإ ناميإلا معط دحأ دجي الو

 ولف ءاهب الإ هللا ةيالو لانت ال . هللا يف ءادعلاو «هللا يف ءالولاو « هللا يف

 نبا لاق «هللا ةيالو لاني ال هنإف ؛هللا ءادعأ ىلاوو ماصو ناسنإلا ىلص

 : ميقلا

 ٍناَكْمِإ يف كاذاَمهلاّبحل  يعّدَتو بيبحلا ءادعأ تأ

 . مهاداع نم يلاوت نأ نايبصلا ىتح هلبقي ال اذهو

 نبا لوق نم ةذوخأم ؛اهب الإ ناميإلا معط دحأ دجي الو» :هلوقو

 .خلإ 2. . .ناميإلا معط دبع دجي نلو» : سابع



 دادن هلل نود نم ذبختي نم نانلا نمو ىلع هل لوق با 5:

 0 ىلع ٍةاَحاَؤُملا َةَماَع نأ ؛ عقال باشلا م ْمُهَف :ةعباسلا

 . ايندا

 .«ُباَبْسألا ُمهِب ْتَْعَطَقَتَول :ُديِسْفَت : ةنماثلا

 .اًديِدَش اب هللا ُبِحُي ْنَم َنيِكِرْمُملا ص َّنَأ : ةعساتلا

 :هنيد ْنِم هّْيَلِإ ٌبَحَأ ُةَيِنامّثلا َّناَك ْنَم ىَلَع ُدْيِعَولا :ةرشاعلا

 ايندلا رمأ ىلع ةاخاؤملا ةماع نأ عقاولل يباخصلا مهف :ةعباسلا ©
 ةاخاؤملا ةماع نإ» :هلوقو ءامهنع هللا يضر سابع نبا هب ينعي يباحصلا
 ۱ !؟اننمزب فيكف ؛هنمز یف اذه «ةايندلا رمآ ىلع

 «ةدؤملاب اهرسف :4ُباَبْسَأْلا مهب تعكر : هلوق ريسفت :ةنماثلا ©

 يف ةربعلا نأل ؛لاثملاب ريسفت مومعلا غيص نم ةيآلا تناك اذإ يباحصلا ريسفتو ٠

 امنإف ؟ مومعلا اذه دارفأ نم درف ركذ اذإف ءاهتامومعب ةنسلاو باتكلا صوصن

 نوبرقتي يتلا ىرخألا بابسألا ىتح نكل ءةدوملا لثم : يأ «ليثمتلا هب دصقي

 .اًريخ اهنم نولاني الو مهب عطقنت اهنإف ؛ةحيحصب تسيلو هللا ىلإ اهب

 نم ذخؤت أ: اًديدش اًح هللا بحي نم نيكرشملا نم نأ :ةعساتلا ©

 4 را بسك و ةع ادادنآ ملنا نود نم دَ نم سالا رمو :ىلاعت هلوق

 : ىلاعت هلوق نم ذخؤتو ءاّديدش اّبح مانصألا نوبحي مهو 211١56 :ةرقبلا]

 يف كارتشالا ىلع لدي ليضفت مسا :دشأف ؛ و اًح دم انماء أول
 E «بحلا ةدش يف اوكرتشا ذدقف ؛ةدايزلا عم ىنعملا

 . مهمانصأل ءالؤه نم هلل اًبح دشأ

 ةينامثلا :هنيد نم هيلإ بحأ ةينامثلا ناك نم ىلع ديعولا :ةرشاعلا ©

 كنور مڪ ؤا حزب 35 نإ لل :ىلاعت هلوق يف ةروكذملا يه



 516 «ادادنأ هللا نود نم ذختي نم سانلا نمو» :ىلاعت هللا لوق باب

 ؛ هَّللا َةّيَحَم ةَبَحَم ُهُئبَحَم يِواَسُت اذن ّدَحَنا ِنَم د :ةرشع ةيداحلا

 . ديكألا ُكْرّشلا َوُهَق

 «َكسَي کسر اَهدسك رع نر ارتقا لول گیت جدلا
 ٤[. :ةبوتلا]

 نأ ىلاعت هللا همحر فلؤملا دافأف ؛(اوصبرف ل لوق يف ديعولاو

 وهف هللا ةبحم هتبحم يواست ادن ذختا نم نأ :ةرشع ةيداحلا ©

 قايس يف َنِّيَب مث أ بسك متم :ىلاعت هلوقل :ربكألا كرشلا

 .باذعلا نم مهل ام ليلدب ءربكأ اكرش نوكرشم مهنأ تايآلا

 تن نجع



 © ناطيشلا مكلذ امنإإ :ىلاعت هللا لوق باب 5

 ظ :ىَلاَعَت هللا لوق >
 4 نيۇ مک نإ نوفا مهوفاخت الف م٤ الو ونک نيش کل {i )یا ےک ا 1 ا ا ل

 هلبق امل بابلا ةبسانم :

 ةدابعلا نال ؛فوخلا بابب ةبحملا باب بقعأ هللا ا

 ظ . فوخلاو «ةبخملا : نيئيش ىلع زكترت
 نإو «يهنلا بانتجا نوكي فوخلابو «رمألا لاثتما نوكي د

 كرت مزال نم اذه نكلو «هللا ىلإ لوصولا بلطي ةيصعملا كرات ناك
 .ساسألا وه سيلو «ةيصعملا

 .هللا نم اًفوخ :لاقل ؛اذامل ينزي:ال نم تلأس ولف:

 : ١ .هل ةبحمو هللا باوث يف اًعمط :لاقل ؛يلصي يذلا تلأس ولو

 نم ةاجنلا ناديري عيطملاو فئاخلاف ؛رخآلل مزالم امهنم لکو

 بناج بّلْعُي نأ ناسنإلل لضفألا لهو .هتمحر ىلإ لوصولاو هللا باذع
 : كلذ يف فلتخا ؟ءاجرلا باج. تلغي وأ فوخلا

 بانتجا ىلع كلذ هلمحيل ؛فوخلا بناج بّلغي نأ يغبني : ليقف

 .ةعاطلا لعف مث ةيصعملا

 هبجعي ناك ل لوسرلاو ًالئافتم نوكيل ؛ءاجرلا بئاج بغي : ليقو
 00 , 20لأفلا

 ) )1١ةيآلا :نارمع لآ ةروس 10/8.

 )5( قبس )٥۷۰/۱(.



 ۷ «ناطيشلا مكلذ امنإإ :ىلاعت هللا لوق باب

 يا ااا ااا ا ا ل ا ا ا ااا 11 ]1171ة171ة31ة121101000000

 لعفب هيلع نم يذلاف ؛ءاجرلا بناج بْلْعي :ةعاطلا لعف يف ليقو

 هللا كقفو اذإ :فلسلا ضعب لاق اذهلو «لوبقلاب هيلع نميس ةعاطلا هذه

 بحس ةفوطدأ مُكصْيَر لَو :لوقي هللا نأل ؛ةباجإلا رظتناف ؛ءاعدلل

 نأ لجأل ؛فوخلا بناج بْلْغي ةيصعملا لعف يفو ١+5[« :رفاغ] 4

 نيل نكلو ءءيش برقأ اذهو . . بات ةبوقعلا نم فاخ اذإ مث اهنم هعنمي

 ا ميوو أونا“ آم نووي سلاو :لوقي هللا نأل ؛لماكلا برقلا كاذب

 نكل «مهنم لبقي ال نأ نوفاخي : يأ ؛[١٦ :نونمؤملا] نوم م م ل

 ثيدحلا يف يب هلوقك ؛ىرخأ ثيداحأ اهضراعي ةيآلا هذه نأب لاقي دق

 .«ينرکذي نيح هعم انأو « يب يدبع نظ دنع انأ» :هبر نع يسدقلا

 .لاوقأ ةعبرأ هذهف ؛فوخلا بناج بلع

 امهيأن ؛اًدحاو هؤاجرو هفوخ نوكي نأ ىغبني :دمحأ مامإلا لاقو

 اذإ رئاطلل ناحانجلاو «رئاطلا يحانجك امهلعجي :يأ ؛هبحاص كله بلغ

 مهنمو «هفوخ يف ولغي نم سانلا نمف ؛تاجرد ىلاعت هللا فوخو

 نم سأيلا ىلإ كلصوي هنإف ؛اذه ىلع تدز نإو ءطقف هللا مراحم

 . هنع هللا ىهن امع هعدري ال ثيحب هفوخ يف طرفي نم سانلا نمو . هللا حور

 ركذلا) يف ملسمو ء(١۳۸ /4 4ُهَسَْن هللا ٌمُكْرَذَحَيُوط باب «ديحوتلا) يف يراخبلا :هجرخأ (1)

 . هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم ؛( ٤ ۰ هللا ركذ ىلع ثحلا باب «ءاعدلاو
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 ىمسي ام وهو «عرضخلاو ميظعتلاو للذتلاو ةدابعلا فرخ : : لوألا

 .رسلا فوخب
 aa هناحبس - هلل الإ حلصي ال اذهو

 نم وأ «تاومألا وأ مانصألا نم فاخي نم :لثم كلذو «ربكأ اًكرش كرشم
 ل ل ل ل

 .هللا فاخي امم رثكأ ربقلا بحاص نم فاخي

 01 ؛حابم لصألا يف اذهف ؛يلبجلاو يعيبطلا فوخلا : يناثلا
 هنع هلوقو ]ا : صضقلا] بب الع ب را :ىسوم نع ىلاعت
 نکل ء[8** : صصقلا] 4ِنْرْثتُمَي , نأ فاح اسف مهم تلف نإ يرل :اًضيأ

 ايش مزلتسا نإو «مرحم وهف ؛مرحم لعف وآ بجاو كرت ىلع لمح نإ
E SESا  

 .«مرجم فوخلا اذهف ؛اهبوجو عم ةعامجلا ةالص كرت ىلع فوخلا
 هفاخف «مرحم لعف ىلع ناسنإ هدده نإو . هب رثأتي ال نأ هيلع بجاولاو
 لعف ىلإ يدؤي هنأل مرحم فوخ اذهف ؛هب هدده ام ذفني نأ عيطتسي ال وهو

 ا يا ل .رذع الب مرحم

 .هسفن ذاقنإ ىلإ هب لصوتي ناك اذإ اًبجاو نوكي دقو ءحابم

 'ةرجش لظ ىري نأ لثم «فوخب سيلو مهولاب ىمسي ام كانهو
 ‹كلذك نوكي نأ نمؤملل يغبني ال اذهف ؛هددهتي ودع اذه نأ نظيف ءزتهت

 . كاكلهت اهنإف ؛اهدراطت مل اذإو ءاهل ةقيقح 000

 اًيفانُم اًكرش نوكي ام فوخلا ماسقأ نم نأ :ديحؤتلل فوخلا ةبسانم

 .ديحوتلل

 03 د 2



 1۹ (ناطيشلا مكلذ امنإ» :ىلاعت هللا لوق باب

 :تايآ ثالث هيف فلؤملا ركذ دقو

 کیک اَمنِإ :ىلاعت هلوق يهو «بابلل ةمجرت اهلعج ام اهلوأ ©

 . ءال ف و نط ل

e 

 نم فيوختلا هيلإ راشملاو ءهرصح ةغيص : لد 43

 . نيكرشملا

 ءأدتبملا ربخ نوكي نأ لمتحي : 4ِنطِيّشلا#و ءأدتبم :اذ :4مُكِلَد»
 .ناطيشلا نم لاح «ُنوحي» ةلمجو

 «نايب فطع وأ «4مُكِلَدظل ةفص 4نّطْيَّتلاا# نوكي نأ لمتحيو

 نم الإ لصح يذلا فيوختلا اذه ام : ىنعملاو «أدتبملا ربخ :#ُثَوَحُمو

 .هءايلوأ فوخي ناطيش

 «مكفوخي : هريدقت فوذحم لوألا «نيلوعفم بصنت فر رک و

 . 4ر : يناثلا لوعفملاو

 ‹«مهنم مكبولق يف فوخلا عقوي : يأ ؛مكفوخي ىنعمو

 ناطيشلا نأ ۽ ؛ركنملاو ءاشحفلا نورصني نيذلا هراصنأ : يأ ؛ اواو

 مث «ناطيشلا ءايلوأ نم وهف ؛ركنملاو ءاشحفلا رصن نم لكف ؛كلذب رمأي

 نوكي دقو اًميظع نوكيف ؛ديحوتلا يفاني امو كرشلا يف ٠ .يضنلا نوكياذف

 .كلذ نود

 ثيح ءاهلبق يتلا ةيآلا يف عقو ام كلذ نم ير فرع :هلوقو

 كلذو «[۱۷۳ :نارمع لآ] 4 هْوَسْخْلَ ا كل اوُعَبَج دَ سالا َّنِإ# :اولاق

 «كلذب مهنوفوخيف ءداهجلا وهو «نيدلا تابجاو نم بجاو نع مهودصيل



 ` «ناطيشلا مكلذ امنإإ :ىلاعت هللا لوق باب 7

 هم مرتب رم مه جبر ونوره وم همر مرهم ويهدد دهر هوم دودو هو ممم موو مرو ممم مرمر مم ممم مو ميم هم رممو

 نع يهني وأ فورعملاب رمأي نأ دارأ نم سفن يف لصحي ام كلذكو
 بلق يف ب ا كلذكو ؛لمعلا اذه نع ه ا يا درع «ركنملا

 . ةيعادلا

 اذإف و موقي نأ دارأ نم لك فوخي ناطيشلا نأ : لصاحلاو

 ىلع مادقإلا نأ ملعت نأ كيلع بجاولاف ؛فوخلا كسفن يف ناطيشلا ىقلأ

 يذلا وه نبجلاو توكسلا سيلو «لجألا يندي يذلا وه سيل قحلا ةملك

 نم مكو !؟هشارف ىلع تامو قحلاب عدص ةيعاد نم مكف ؛لجألا دعبي
 | !؟هتيب يف لتق نابج

 «هشارف ىلع تامو اًمادقم اًعاجش ناك «ديلولا نب دلاخ ىلإ رظناو
 ميلا اوقتا نيذلا عم هللا نأب قئيلف ؛هللا رمأب اًمئاق ناسنإلا ماد امو
 .نوبلاغلا مه هللا بزحو «نونسحم

 وو يعض ءاهلاو «ةيهان ال :4مُهوُفاََم الق :هلوق

 هب مكترمأ اميف اوضما لب : يأ ؛كش الب ميرحتلل يهنلا اذهو «ناطيشلا

 عم هللا ناك اذإو .ءالؤه اوفاخت الو ا ند مكيلع هتبجوأ اميفو

 ةينلا :قدص ىلإ ةقيقحلا يف جاتحن نكل هدحأ هبلغي ال هنإف ؛ناسنإلا

 ملُعو توم شک نيل :ىلاعت لاق اذهلو «ماتلا لكوتلاو صالخإلاو
 فيوختلا اهنم مدآ نبا بلق يف اهيقلي سواسو ناطيشلل نأ ةيآلا هذه نم

 هللا ءادعأ نم فوخلا وهو «سانلا نم ريثك هيف عقو ام اذهو «هئادعأ نم

 مهفاخل ءيش لك لبق هوفاخو هللا ىلع اولكتا ول الإو مهل ةسيرف اوناكف
 هللا .ىقتا نمو «ءيش لك هفاخ هللا فاخ نم :لثملا يف ليق اذهلو «سانلا

 : ١ .ءيش لك نم فاخ هللا ريغ نم فاخ نمو «ءيش لك هاقتا

 نإف: ؛ناميإلل ٍفانم هئايلوأو ناطيشلا نم فوخلا نأ ةيآلا نم مهفيو



 ۷۱ «ناطيشلا مكلذ امنإ#» :ىلاعت هللا لوق باب

 رِآْلا رولو لاو نما“ نم هلآ دجسم رعي اَمّنِإ :ُهَلْوَقَو
 هر

 اوكي نأ كيكزأ ستن هلأ الإ تق كو وَلا قابو اشا م6 1
 . 4 تدتهملا ن ص

 ٍفانم وهف ؛الإو ء«هلصأل ٍفانم وهف ؛كرشلا ىلإ يدؤي فوخلا ناك

 .هلامکل

 اني FF نت

 ءرصح ةادأ :4اَمَّنِإ # . 4ُرْمْعَي امَّنِإ 9 :ىلاعت هلوق ةيناثلا ةيآلا ©

 ةءارقو ركذلاو ةالصلاب اهترامع يهو «ةيونعملا ةراّمِعلا ةرامعلاب دارملاو
 لا ةقيقحت هب اهنزامع نإف ىلا ءانبلاب ةيسحبلا كلر اهر ةارقلا
 رخآلا مويلاو هللاب نمؤي مل وهو اهرمعي نم نأل ؛هللا مهركذ م الإ نوكت

 ةيسحلا ةعفانلا ةرامعلاف ؛ةرامعلا هذهب هعافتنا مدعل ؛ًةقيقح اهرمعي مل

 نوكرشملا رختفا امل اذهلو ءرخآلا مويلاو هللاب اونمآ نيذلا نم ةيونعملاو
 هلله تما نم ہا دسم رعب اَمَّنِإإ8# :ىلاعت لاق ؛مارحلا دجسملا ةرامعب

 اهنأل ا و هناحبس فاضأو .4ِرِخآْلا وَوْبْلاَو

 . هتدابع عضوم

 هللاب ناميإلاو ءرمعي لعاف :«نم# : لإ سماع نم :هلوق

 : يهو «رومأ ةعبرأ نمضتي

 .هدوجوب ناميإلا

 :هیبوبزو

 . هتيهولأو -

 . هتافصو هئامسأو -

 )١( ةيآلا :ةبوتلا ةروس 14.
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 '. ةدعب: موي ال هنأل ؛كلذب يُمُسو « ةمايقلا موي وه :رخآلا مويلاو

 ام لك رخآلا مويلاو هللاب ناميإلا يف لخديو :مالسإلا خيش لاق

 نأل ..هميعنو هباذعو ربقلا ةنتف لثم توملا دعب نوكي امم ةَ ىبنلا هب ربخأ

 : :ءازجلا راد ىلإ لحتراو هتمايق تماق تام اذإ ناسنإلا نأ رمألا ةقيقح

 مويلاب ناميإلا نأل ؛اًريثك رخآلا مويلاب ناميإلاب هب ناميإلا هللا نرقيو 0
  eنأ نمآ اذإ هنإف ءلاشتمالا لا ىلإ 0

a E 

 هي يقلل ميتاج ااا يأ : ولس ماو :هلوق

 : ناعون ةماقإلاو

 را بجاولا لعف ىلع اهيف رصتقي يتلا ي 000
 : .تابجاولاو ناكرألاو

 يتأيف بجي ام لعف ىلع اهيف ديزي يتلا يهو :ةبحتسم ةماقإو

 . . بحتسملاو بجاولاب

 انه لوألا :نيلوعفم بصنت ىلا : زكا نار :هلوق
 . اهقحتسم هريدقت فوذحم : يناثلاو «ةاكزلا

 فلتختو ةيوكزلا لاومألا يف عراشلا هبجوأ يذلا املا يه :ةاكزلاو

 : .- لجو زع - هللا ةمكح هيضتقت ام َبَسَح اهريداقم

 يول تابثإلا هقيرط رصح ةيآلا هذه يف : 4آ لإ سي رل :هلوق

 هتيشخ أ :ىنعملاو «تابثإ 4 لرو «يفن ښخ و

 ا ا ا



 vr «ناطيشلا مكلذ امنإ» : ىلاعت هللا لوق باب

 :امهنيب قرفلاو «هنم صخأ اهنكل «فوخلا

 امثل :ىلاعت هلوقل ؛هلاحو يشخملاب ملعلا عم نوكت ةيشخلا نأ ١

 . لهاجلا نم نوكي دق فوخلاو ء[۲۸ : رطاف] «ومَلعْلا ورابع نم هَل ىَنْحب
 دقف ؛فوخلا فالخب «يشخملا ةمظع ببسب نوكت ةيشخلا نأ  ؟

 .فوُخملا ةوق نم ال فئاخلا فعض نم نوكي

 :سابع نبا لاق :4َنتْمُمْلا نم ارك نأ َكِيَلوأ ىس :هلوق
 ناسنإلا ذخأي الئل ؛يجرتلا ةغيصب تءاجو «“'ةبجاو هللا نم ىسعا
 َيِدَعْصتْمْلا الإ :ىلاعت هلوقك اذهو .فصولا اذه ىلع لصح هنأب رورغلا

 ىسَع کیلو € البيس ودمت الو دل نوعی ال الواو اسلا لاما تري
 الإ اًسفن فلكي ال هللاف ؛[۹۹ : ءاسنلا] ارح ارفع هلأ تاك منع وع نأ ها

 . وفعلاب نوريدج اليبس نودتهي الو ًةليح نوعيطتسي ال نيذلاف ؛اهعسو

 :ىلاعت لاق اذهلو أ لإ سخي لول :هلوق :ةيآلا نم دهاشلا
 قدص تامالع نمو «[44 :ةدئاملا] 4ِنْوَمْحأَو ساكلأ اوسخ الّم»
 ححصي نأ دارأ نمو .لعفيو لوقي ام لك يف هللا الإ ىشخي ال نأ ناميإلا

 ىلع اوعمتجا ول ةمألا نأ ملعاو» :ِْلكك لوسرلا لوق لمأتيلف ؛ريسملا اذه

 ىلع اوعمتجا ولو «كل هللا هبتك دق ءيشب الإ كوعفني مل ءيشب كوعفني نأ

 . "”«كيلع هللا هبتك دق ءيشب الإ كورضي مل ءيشب كورضي نأ

 انت دن دن

 «ناقتإلا» يفو ء(0۸۷ )١/ «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هدروأو ١١(« /۹) يقهيبلا :هجرخأ )١(

 .(٤۲۱ص)

 .(۷۳ ۔ ۷۲ص) :بلاط يبأ نب يلع ةفيحص رظنا . حيحص هدانسإو

 ةلظنح اي نكلو» باب «ةمايقلا ةفص) يف يذمرتلاو ء(۷١۳ ء۲۹۳/۱) دمحأ مامإلا :هجرخأ 5(6)
 = . (حيحص نسحا :لاقو _ ۲٠۳( /۸ «اةعاسو ةعاس
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 «مدقم ربخ رورجمو راج : ني لأ نر :ىلاعت هلوق ةثلاثلا ةيآلا ©

 ٤ . ةيضيعبت )نمو

 ال نم :ءالؤهب دارملاو ءرخؤم أدتبم :4نم» : 4لري نم» :هلوقو
 هلوقك ؛فزرطتم ناميإ .هنكل «هللاب انمآ :لوقيف ؛هبلق ةرارق ىلإ ناميإلا لصي
 تبا نل دوي نام ذأ بع باس نیک جور ل هلآ دیتی نم یک نیا : نیلا

E E 
 E : يأ ؛4برح لع# ۱ :جحلا] 4 هجو لع بلقنا ةنلف

 ةنتف لعج هللا يف ءادعألا ءاذيإ نم هيلع ُردقُي امب هللا هنحتما اذإف

 ش .هللا باذعك سانلا

 :يأ ؛ةيببسلل :(يف» :4يرّشأ يف ىزرأ اإ :هلوق
 دقت ىلع ةيفرظلل 4يف# نوكت نأ زوجيو .هنيد ةماقإو هللاب ناميإلا
 .هب كسمت يذلا عرشلا اذه يف ءاذيإ :يأ ؛ هلل عرش يف يذوأ اذإف»

 ê ةنتفلاب دارملاو «رّيَص :4َلَمَج# : سالا تف رج :هلوق

 لاق امك ؛هللا ليبس نع دصُيَف ءهب نتتفي ناسنإلا نأل ؛ ةنتف يّمُسو ءءاذيإلا

 ١١] :جوربلا] كاب ل م تيل ديتا وه نيل تإ : ىلاعت
 . هلعاف ىلإ 8 ةفاضإ باب نم سانلا ىلإ ةنتفلا ةفاضإو

 ءهللا باذع نم رفي ناسنإلا نأ مولعمو : نأ ٍباَدَم »# :هلوق

 ٩۱۲٤۳ نك زك ۱۲۹۸۸) ؟ريبكلا» يف ة يناربطلاو )۳١(« ديم نب دبع : اًضيأ هجرخأو =٠
 0 ٤ ٠ /۲) ؛ناهفصأ رابخأ»و 0١14 /۱) ؛ةيلحلا» يف ميعن وبأو ع« 00
 يتلا شنح قيرطف ؛لاح .لكبو» :(١١1ص) ؛مكحلاو مولعلا عماج» يف بجر نبا لاقو
 : ٠٤١۹(. /۳) ؛ةاكشملا) :رظناو .«ةديج ةنسح يذمرتلا اهجرخ

 )١( ةيآلا :توبكنعلا ةروس ٠١.



 o (ناطيشلا مكلذ امنإ» :ىلاعت هللا لوق باب

 تالا ااا اللواء هم موو رهو و وم م مومو

 ةقفاومب مهئاذيإ نم رفيف ؛هللا باذعك سانلا ةنتف لعجي اذهف ؛هرمأ قفاويف

 نم فاخ دق نوكي ذئنيحف ؛باذعلاك ةنتفلا هذهل ًالعج مهرْمَأو مهئاوهأ

 ةقفاومب هنم رفف هللا باذعك مهءاذيإ لعج هنأل ؛هللا نم هفوخك ءال

 . ةمجرتلل ةقفاوم ةيآلاف ؛مهرمأ

 نأ لجأل دبعلل هللا ءالتبا يهو «ةميظعلا ةمكحلا نم ةيآلا هذه يفو

 1 :نيمسق ىلع كلذو « هناميإ صحمي

 نم ساتل نو : ىلاعت هلوقك ؛دبعلا ىلع هسفن هللا 00 ام :لوألا

 دھو لع قن ةف باسا ناو ےب ناما يَ رب اصأ نإ فرح لع هل هَل كف

 ذَا برسا ِرَئَسو# :ىلاعت هلوقو ١ :جحلا] را اتا مح 2

 سک

 ٠٠١١ _ ٠١١[. :ةرقبلا] وجر لإ ا هلي نإ اولا ةبیِصُم رش ممتا اإ

 ءاًرابتخاو اًناحتما ءاذيإلا نم قلخلا يديأ ىلع هللا هردقي ام : ىناثلا

 . فلؤملا ركذ ىتلا ةيآلاك كلذو

  اًنايحأ دتريو رفكيف ءربصي ال بئاصم هتباصأ اذإ سانلا ضعبو

 هفقوم يف - لجو زع هللا رمأ هيف فلاخ امب رفكي اًنايحأو «- هللاب ذايعلاو
 اًصقن بئاصملا ببسب هناميإ صقني سانلا نم ريثكو ؛ةبيصملا كلت يف

 هب نيبتي امب هدابع نحتمي ميكح هللاف ؛رذح ىلع ملسملا نكيلف ؛ ؛اًميظع

 َتربِدَّصلاَو کنم َندِهجَمْل راع یخ توابل :ىلاعت لاق «ناميإلا ققحت

E11 يحز ]. 
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 000 الا

 اذإف ؛ناميإلا ببسب ءاذيإلا نم مهل لصحي امأ نأ نوعدي اوناك
 كما كيس جلا ؛اولاق نوملسملا رصتنا
 .اهريغو ةميثغ

 ادن رن یر رواش يف امي ملعب هما س وأ :هلوقو
 : قايسلا هيضتقي ام بسحب رّدقُي فوذحم ىلع ةفطاع واولا نإ :قايسلا

 :يأ ؛اهدعب ةزمهلا نأ ريدقت ىلع اهقبس ام ىلع ةفطاع اهنإ : ليقو
 . هللا سيلأو

 ا فرصلا نم عونمم هنأل ؛ةحتفلاب رورجم «ملعأ» :هلوق

 .لعفلا نزوو

 Î ور یا ا هللاف

 eT ادر نشل يف امي علعاو م ا ی اا

 اميس الو نيرسفملا ضعب لاقو «ليضفت مسا :: :«ملعأ» ةملكو
 ليضفتلا عقي نأ نم اًرارف كلذو < ءملاع ىنعمب 4مَّلْعأل :مهنم نورخأتملا
 :فالخ هنأ امك هيلإ اوبهذ يذلا ريسفتلا اذهو ءقولخملاو قلاخلا نيب

 ةملك نإف :«ملاع ىنعمب ملعأ :تلق اذإ كنأل ؛ىنعملا داسف هيفف ؛ظفللا
 e ؛ لضافتلا ىلع لدت الو «هلل نوكتو ناسنإلل نوكت ملاع

 .ملاع ناسنإلاو

 لادلا ليضفتلا مسا اوفرح ثيح ءرهاظ وهف ؛ظفللا فيرحت امأو
 ٠ .كلذ ىلع لدي ال لعاف مسا ىلإ ةدايزو ىنعملا توبث ىلع

 تناك اذإو «ليضفت مسا اهنأو ءاهباب ىلع «,لغأ» نأ باوصلاو
 ل ل ؛ليضفت مسا

 : . لمكأ قلاخلا ملع نأو «قولخملا



 ۷W (ناطيشلا مكلذ امنإ# : ىلاعت هللا لوق باب

 نقلا ِفْعَض ْنِم َّنِإ» :اًعوُفْرَم ُهنَع هللا َيِضَر ٍديِعَس يبأ ْنَع
 a وللا طخَسب سالا ىِضْرُت نأ

 م

 نم لك :نيملاعلاب دارملا :«َنيِيِلَْعْلا ِروُدُص يف امي»» :هلوقو

 ىلع ةلاد تاقولخملا عيمجف «مهقلاخ ىلع مّلَع مهنأل ؛هللا ىوس

 .هتيبوبرو هتردقو هللا لامك

 .ةيآلا مومعل ؛كريغ نمو كنم كسفنب ملعأ هللاو

 امل اذهلو «هبلق يف ام فالخ ناسنإلا لوقي نأ نم ريذحت ةيآلا يفو
 ينإ» : عجر نيح هك لوسرلل لاق كوبت ةوزغ يف كلام نب بعك فلخت

 مهنم تجرخل ؛ايندلا كولم نم كريغ ىلإ تسلج ولو ءالدج تيتوأ دق

 . "370هيف هللا ىنحضفيف هيف ىنرذعت اًئيش لوقأ ال نکل ءرذعب

 ٍناَدَمَك سالا ةَ َلَعَج هلآ يف ىو اإ :هلوق :ةبآلا نم دهاشلا
 .ىلاعت هللا فوخ لثم سانلا فاخف ؛ هَل

 نا دن د

 :«نم» :«نيقيلا فعض نم نإ :ديعس يبأ ثيدح يف :هلوق

 مضب فعض وأ داضلا حتفب فعَض :لاقيو «ةوقلا دض فعضلاو «ضيعبتلل

 ءاّرخؤم نإ مسا :«يضرت نأ» :«هللا طخسب سانلا يضرت نأ» :هلوق

 هللا طخسي سانلا ءاضرإ نإ :ريدقتلاو امدقم اهربخ : «نيقيلا فعض نمو

 يف ملسمو ۱۷١/۳(« كلام نب بعك ثيدح باب «يزاغملا) يف يراخبلا :هجرخأ )١(

 201 «ابعك ةيوت ثيدح باب «ةبوتلا)
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 0 هللا فذ ر ىَلَع مُهَدَمْحَت ْنَأَو

 ءاضرإ نر ينعي «ضّوِعلل ءابلا : : هللا طخسبا : :هلوق

 .نيقيلا فعض نم اذهف ؛اذهب اذه لذبتستف «هللا طخس سانلا

 لوقت امك «ملعلا هب داري دقو «ناميإلا تاجزد ىلعأ نيقيلاو
 نيقيلا فعض نمف «كشلا هيرتعي ال اًئيقي هتملع : يأ «ءيشلا اذه تنقيت

 فا دام تكا ا حف كرر ذر 101 طخ اا ها
 صخبش ىلإ ءيجي ناسنإلا دجتف ؛مويلا ةيمالسإلا ةمألا هب تيلتبا امم اذهو
 «بويع نم هيف ام نّيبُي الو «حدملا اذه نم اًيلاح نوكي دقو ءهحدميف

 هبويع هل نيبت نأ حصنلا لب «ةبحملاو حصنلا نم سيلو قافنلا نم اذهو

 يف ني اذإ اًعيجشت هدماحم هل ركذت نأ سأب الو ءاهنم زرتحيو 00
 .رورغلا نم

 و كلا شا قزر ىلع مهدمحت نأو" : :هلوق

 ؛ميظعتلاو ةبحملا طرشب سيل انه هنكلو .ميظعتلاو ةبحملا عم لامكلاب
 .حدملا لمشي هنأل

 تيسنو مهتدمح اًئيش كوطعأ اذإ :يأ ؛هللا ءاطع :؛هللا قزر»و
 كلذب اًيسانتم مهل هلك دمحلا لعجت نأ :ىنعملاو هللا وهو ٍبّبسُملا

 اذهلو هللا وه ىطعملاو «طقف ببس كاطعأ يذلاف ؛هللا وهو «ببسملا:

 .«يطعي هللاو «مساق انأ امنإ» : لب يبنلا لاق
 ي

 «قزرلا اذه قايسب كيلع نم يذلا وه هل نأ كبلق يف ناك نإ امأ

 نم وه لب «ثيدحلا يف الخاد اذه سيلف ؛ كاطعأ يذلا تركش مث

 ام اودجت مل ناف «هوئفاکف ؛افورعم مكيلإ عتص نما: ا هلوقل ؛ ؛ عرشلا

 71 «سمخلا ضرف باتك) يراخبلا :هاور قفل
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 E هللا َكِتْوُي ْمَل اَم ىَلَع مُهَمْذَت ْنَأَو

 .«هومتأفاک دق مكنأ اورت ىتح هل اوعداف ؛هب هنوئفاكت

 نأ :دمحلاب دارملاف ؛هجو لك نم هرهاظ ىلع سيل ثيدحلا نذإ

 نم اذهو «- لجو زع هللا وهو ِبُبَسُملا اًيسان قلطملا دمحلا مهدمحت

 يذلا «- لجو زع- هللا وهو «يلصألا معنملا تيسن كنأك «نيقيلا فعض

 كاطعأ يذلا نأ رمألا ةقيقح نأل ؛اًضيأ هفس وهو «ىلوألا ةمعنلا هل

 يذلا وه لاف «كاطعأ ام قلخي مل قزرلا اذه كاطعأ يذلا رشبلاف هللا وه

 هل اًناسنإ نأ ول تيأرأ «كاطعأ ىتح هبلق فطع يذلا وهو «هديب ام قلخ

 مهاردلا ذخأ يذلاف ءاّنالف اهطعأ :هل لاقو مهرد فلأ هلفط ىطعأف ءلفط

 الإ سيل لفطلا نأل ؛اًهفس اذه ٌدَعَل طقف لفطلا دمح ول هنأل ؛بألا دمحي

 ام كلذب اًيسان مهتدمح اذإ كنإ :لوقنف ؛اذُه ىلعو ءطقف ًالسرم
 اذإ امأ «نيقيلا فعض نم يذلا وه اذهف ؛ءانثلاو دمحلا نم هلل بجي

 ؛- لجو زع هلل هلك دمحلا نأو «بابسألا نم ببس مهنأ ىلع مهتدمح

 .نيقيلا فعض نم سيلو «قح اذهف

 ؛ىلوألا سكع هذه :؛هللا كتؤي مل ام ىلع مهمذت نأو» :هلوق

 هبسف «هطعي ملف «مهارد عزوي صخش ىلإ ءاج اًناسنإ نأ ول :الثمف

 دواد وبأو ء(١١۲) ؛درفملا بدألا» يف يراخبلاو ١١7(« 844 ء1۸/۲) دمحأ :هجرخأ )١(

 ءهللاب لأس نم باب «ةاكزلا) ىف ىئاسنلاو ۳٠١/۲(« شاب لأس نم ةيطع باب «ةاكزلا) يف
 /1) مکاحلاو ء(۲۰۷۱) نابح نباو 401417 :118) «ريبكلا» يف يناربطلاو ( ٥
 051/9((2) ؛ةيلحلا» يف ميعن وبأو « يبهذلا هقفاوو امهطرش ىلع هححصو -(7

 .(1919/5) يقهيبلاو

 2(؟0٠6 /4) «ةينابرلا تاحوتفلا» يف امك ؛؛راكذألا جيرخت» يف ظفاحلا هححص ثيدحلاو

 .(1 10 تاحوتفلا» يف يواخسلا هنسحو
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e: 21 م عش ی م و  

 "هواك ُةَيِهاَرَك ُهدْرَي آلَو ءصيرح صز ُهُرُجَي ال هللا َقْرِر نإ

 نم نكل .نكي مل أشي مل امو ناك هللا ءاش ام نألاأطخلا نم اذهف ؛همتشو

 ؛طعي مل هنأ لجأل ال بجاولاب رَضَق هنأ لجأل مّذْيَف «هيلع بجاوب رَضَق
 لصي يتلا بابسألا تدجول كلذ رَدَق ول هللا نأل ؛رَدَقلا ثيح نم مذي الف
 ْش .ءاطعلا اذه كيلإ اهب

 ا «ءايلا فذح همزج ةمالع :(«كتّي ي مل ام» :هلوقو

 : .هكتؤي مل ام :ريدقتلاو «ةلضف هنأل ؛فوذحم

 :«هراك ةيهارك هدري الو ضيرح صرح هرجي ال هللا قزر نإ :هلوق
 ٠ .«مهمذت نأو مهدمحت نآ» :هلوقل ؟ليلعت اذه

 أذإف و ا نمو كل قاطع «هللا قزر» و

 «قزرلل ةبجوملا بابسألا لعف نوكي هنإف ؛بابسألا َلَعَقَو قزرلا نغ ثحب

 هللا وه قزري يذلا امنإو «لقتسم بجوم ببسلا اذه نأ ىنعملا سيل نكل
 نانا نم کو «قزري الو قزرلل ةريثك اًبابسأ لعفي ناسنإ نم مكو «ىلاعت

 ول امك «يعس نودب قزرلا هيتأي ناسنإ نم مكو «قزريف ةليلق اًبابسأ لعفي

 . كلذ هبشأ ام وأ «هثري ينغ بيرق هل تام ؤأ ضرألا يف اًراكر دجو

 ؛دبعلل رّدُق اذإ هللا قزر نأ :يأ :«هراك ةيهارك هدري الو» :هلوقو

 عنم اولواحو «سانلا هدسح ناسنإ نم مكف ؛هراك ةيهارك هنع هعنمي نلف

 e قزز:

 )1(  ؛ةيلحلا» يف ميعن وبأ :هجرخأ )١١/٠١ :1١5/5(ء «ناميإلا بعش» يف يقهيبلاو )1/
.(oY 101 

 «ريسيتلا» يف هللا همحر ناميلس خيشلا لاقو .«فيعض ارز نن دمحم :لاقو

 ) ص ٤۹۰(: !حيحص هانعمو «فيعض :تلق» .
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 :لا ل هللا لوس

 هْيَلَع ُهَّللا طخس ؛ هّللا ا 5 0 نمو ر ءساّنلا

 . «هجيجص)) يف َناَّبِح نبا هاَوَر ء«ساللا هيَلَع طار

 هللا اضر سمتلا نم» :اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح يف :هلوق
 :ردقلا ةليل يف لي هلوق هنمو «بلط : «سمتلا» :«سانلا طخسب

 . «رشعلا يف اهوسمتلا»

 :«سانلا طخسب» :هلوقو ءهاضر بابسأ :يأ : «هللا اضر» :هلوقو
 نم ًالدب هب سانلا طخس ولو هللا يضري ام بلط هنإ :يأ ؛ضّوِعلل ءابلا
 .«سانلا هنع ىضرأو هنع هللا يضر» : طرشلا باوجو ءاضرلا اذه

 سمتلا اذإف ءرهاظ اذه :«سانلا هنع ىضرأو هنع هللا يضر» :هلوقو
 هنع ىضرأو «هدبع نم مركأ هنأل ؟هنع هللا يضر ةقداص ةينب هبر اضر دبعلا

 بولقلا نأل ؛هتبحمو هنع اضرلا نم مهبولق يف يقلي امب كلذو «سانلا

 . ءاشي فيك اهبلقي نمحرلا عباصأ نم نيعبصأ نيب

 ؛بلط :«سمتلا» : «هللا طخسب سانلا اضر سمتلا نموا :هلوق

 لماعي نأ كلذ ةجيتنف ؛هللا طخسي ناك ولو «سانلا يضري ام بلط : يأ
 ىقلأف ؛«سانلا هيلع طخسأو هيلع هللا طخس» :لاق اذهل «هدصق ضيقنب

 ء(۱۹۹) «دهزلا» يف كرابملا نبا :هوحنب هجرخأو ء(١٤١٠) ظفللا اذهب نابح نبا :هجرخأ )1١(
 يف يوغبلاو 4217/7 «سانلا طخسب هللا اضر سمتلا نم باب «دهزلا) يف يذمرتلاو
 )٠١٤١(. نابح نباو ء(۸/۸١۱) ؛ةيلحلا» يف ميعن وبأو )١5/ 4٠١(« ؛ةنسلا حرش»

 نبا ثيدح نم 14/١( «ردقلا ةليل يرحت باب ءردقلا ةليل لضف) يف يراخبلا :هجرخأ (؟)

 .امهنع هللا يضر سابع
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 ل ا ا ا ا ا ا ا ا الا

 ةمجرتلل ثيدحلا ةبسانم

 یتج مهنم اًفوخ : يأ ؛؛هللا طخسب سانلا اضر سمتلا نمو» :هلوق

 ١ . ىلاعت هللا ةفاخم ىلع مهفوخ مدقف ؛ هنع اوضري

 : ىلي ام ثيدحلا نم دافتسيف

 وه هللا نأل ؛سانلا طخس نإو هللا يضري ام بلط بوجو ١

 ا يا روج نما ورا علا روج

 ْ .ناك نم

 ةثامم الب نكل ؛ةقيقحلا هجو ىلع ل طخسلاو اضرلا تاب -"

 اذهو ١١[« :ىروشلا] 45م ولدك یت :یلاعت هلوقل ؛ نيقولخملل

 . «كلُذ ةقيقح اوركنأف ؛ ليظعتلا لهأ امأو «ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم

 للاب قيلي ال اذهو «ماقتنالا بلطل بلقلا مد نايلغ بضغلا نأل :اولاق

 ذرنف «قؤلخملا بضغب هبضغ وأ هللا طخس اوساق مهنأل ؛أطخ اذهو

 : : ضقنلا مث «عنملاب :نيرمأب مهيلع

 زع هللا ىلإ فاضملا بضغلا ىنعم نوكي نأ غنمن نأ :عئملاف

 .نيقولخملا بضغك - لجو

 يهو «ةدازإلا - لجو زع هلل متبثأ متنأ :ةرعاشألل لوقنف :ضقنلاو

 هب قيلي ال لجو زع برلاو «ةرضم عفد وأ ةعفنمل بلج ىلإ سفنلا ليم
 ره مرد يذلا بضغلاو :لوقن .قولخملا ةدارإ هذه :اولاق اذإف. .كلد

 هذهف انس ل لکو . قولخملا بضغ

 :هوجول ةلطاب ةسيقألا
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 يه نوكت نأ يضتقي اذهو «صوصنلا ةلالد لطبت اهنأ :لوألا

 . عنتمم اذهو «لطاب صوصنلا لولدمو «قحلا

 صنلا رهاظ لطبي يذلا نأل ؛ملع ريغب هللا ىلع ُلّوقت هنأ يال
 ىنعملا اذه دارأ هللا نأ كاردأ يذلا ام :هل لاقيف ؛رخآ ىنعم ىلإ هلّووُي

 ءرهاظلا يفن يف تابثإلاو يفنلا يف هللا ىلع لوقت 7 هيفف ؟صنلا رهاظ نود

 نو ل ام كاك لذ
 ىلع ةلاد اهنأ دقتعا ثيح «صوصنلا ىلع ةيانج هيف نأ :ثلاثلا

 ةنسو هللا باع نم مهتم ركب سنو ؛ هيبشتلا

 اننأل ؛نيدشارلا هئافلخو هيب لوسرلا يف اًئعط اهيف نأ :عبارلا

 هؤافلخو اإ لوسرلا له اهيلإ صوصنلا متفرص يتلا يناعملا هذه :لوقن
 ؟ال مأ اهب نوملعي

 نوملعي :اولاق نإو ءروصقلاب مهومهتا دقف ؛نوملعي ال :اولاق نإف

 ةفص ىلع لد صن نم شحوتست الف .ريصقتلاب مهومهتا دقف ؛اهونيبي ملو
 :امه نيرمأ بنتجت نأ كيلع بجي نكل ءاهتبثت نأ

 لاال ب ارش الأ :ىلاعت هلوقل ؛فييكتلاو ليثمتلا
 ء[١۳ :ءارسإلا] لع هب كل سی ام ُفَقَن الو :هلوقو «[75 : لحنلا]

 نأل ؛كلذ تابثإ نم شحوتست الف ؛نيدي وأ اًهجو هسفنل هللا تبثأ اذإف
 ءائيدح نسحأو اليق قدصأو هريغ نم هسفنب ملعأ هسفن نع هب ربخأ يذلا

 نم شحوتست الف ؛هل كلذ هلوسر تبثأ اذإو «ةيادهلا هقلخل ديري وهو
 : لل هنأل ؟ هتابثإ



 «ناطيشلا مكلذ امنإ# :ىلاعت هللا لوق باب ش م45

 + لاسم هيف ©

 . (نارمع لآ) ةيآ ُريِسْفَت : ىلوألا

 . (ةءارب) يآ ُريِسْفَت : ةيناثلا

 ! . قلخلا قدصأ -

 .هللا نع لوقي امب مهملعأو -

 .ةحاصفو اًمطن مهغلبأو -

 .قلخلل قلخلا حصنأو ١-

 هنم رعشقت اذه :لاقو «هلوسر هل اهتبثأ وأ هسفنل هللا اهتبثأ ةفص ركنأ نمف

 امأ «نضرم هبلق يف ناسنإ الإ هركني ال اذه :لاقيف :؛بولقلا هركنتو دولجلا
 فلكت كت مل نحنو «ةهيلإ نئمطتو هب نمؤت لب «مهبولق هركذت الف ؛اونمآ نيذلا

 لا دی :ىلاعت لاق «ءىدهلاو نايبلا هدابعل دیری هللاو ءانَغَلَي امي الإ
 الوهف ؛[77 : ءاسنلا] كيت ني نسا نس مكرو کل نيب

 :لوقيو «بضغي ال وهو بضغي هنإ : لوقيف ءرمألا مهيلع يمعي نأ ديري

 . نايبلا فالخ اذه «لورهي ال وهو لورهي هنإ

 . قبسو 4ز مک نإ ٍنوُداَكَو مشوا ق 0 بلوا ف 00 ر : لآ ی تإ ٠ ىلاعت هلوق يهو : :نارمع لآ ةبآ ريسفت :ىلوألا ©

ت هلوق يهو :ةءارب ةيآ ريسفت : :ةيناثلا ©
 53 رمي امو :ىلاع
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 م «ناطيشلا مكلذ امنإإ : ىلاعت هللا لوق باب

 .(توبكنعلا) ةيآ ٌُريِسْفَت : ةثلاثلا

 . ىَوْقَيَو ٌفْعْضَي َنيِقِلا نأ :ةعبارلا
 .ثالّدلا ٍهِذِه َكِلِذ ْنِمَو هِهِفْعَض ُةَملَع :ةسماخلا

 . ِضْئاَرَفلا َنِم ِهَّلل ِفْوُخلا ٌصالَخِإ نأ :ةسداسلا
 . ُهَلَعَف ْنَم بارت ُرْكذ :ةعباسلا

 . ُهكَرَت ْنَم ٍباَقِع ُرْكِذ : ةنماثلا

 .قبسو ءم نِ اركب نأ كلوا ىس ها
 نم الا نول : ىلاعت هلوق يهو :توبكنعلا ةيآ ريسفت :ةثلاثلا ©

 انملكت دقو ون بانك سالا ةف لَعج هلآ یف یو اإ ای اكماع لوب

 . قبس اميف اهريسفت ىلع

 نم نإ :ثيدحلا نم ذخؤت :ىوقيو فعضي نيقيلا نأ :ةعبارلا ©

 .ثيدحلا «. . .نيقيلا فعض

 نأ :يهو :ثالثلا هذه كلذ نمو «هفعض ةمالع :ةسماخلا ©
 ىلع مهمذت نأو «هللا قزر ىلع مهدمحت نأو « هللا طخسب سانلا يضرت

 .هللا كتؤي مل ام

 هلوق نم ذخؤتو :ضئارفلا نم هلل فوخلا صالخإ نأ :ةسداسلا ©

 نم ىلع ةبوقعلا بيترت ههجوو «ثيدحلا .٠ . . سمتلا نم» :ثيدحلا ىف

 ىلاعت هللا نفر غ نيالا نفور مدق

 يضري هنأو «هنع هللا اضر وهو :هلعف نم باوث ركذ :ةعباسلا ©

 .ةديمحلا ةبقاعلا وهو «سانلا هنع

 طخسيو هيلع هللا طخسي نأ وهو :هكرت نم باقع ركذ :ةنماثلا ©

 .هدوصقم لاني الو «سانلا هيلع



 (ناطيشلا مكلذ امنإإ :ىلاعت هللا لوق باب ْ 35

 هدد لااا اا اا هوه و موف م ممر م او هرم مهموم

 هللا اضر سمتلا نم نأ ملعي نأو «ىلاعت هللا ةعيرش يف دحأب يلابي ال

 قلعتو سائلا اضر.سمتلا نإو .هل ةبقاعلاف ؛هيلع سانلا طخس نإو ىلاعت
 هل لضح لب «هدوصقم لني ملو «لاوحألا هيلع تبلقنا ؛هللا طخسأو مهب

 ا .سانلا هيلع طخسيو هيلع هللا طخسي نأ وهو «هدوصقم سكع



 AY 4. . .اولكوتف هللا یلعوا» :ىلاعت هللا لوق باب

 چین كش هب اق هلل لوو

 هلبق امل بابلا اذه ةبسانم

 يف هيلع دمتعي هنإف ؟ لكوتلاب  هناحبس - هللا درفأ اذإ ناسنإلا نأ يه

 .هريغ ىلع دمتعي الو ءههوركم لاوزو هبولطم لوصح
 لوصح يف  ىلاعتو هناحبس هللا ىلع دامتعالا وه :لكوتلاو

 اذهو ءاهيف نوذأملا بابسألا لعفو هب ةقثلا عم «هوركملا عفدو بولطملا

 :نيرمأ نم دب الو «هل فيرعت برقأ
 .اًيقيقح اًقداص اًدامتعا هللا ىلع دامتعالا نوكي نأ :لوألا

 .اهيف نوذأملا بابسألا لعف : يناثلا

 هللا ىلع هلكوت صقن ؛بابسألا ىلع هدامتعا رثكأ لعج نمف

 اميف ةدمعلا وه هدحو ببسلا لعج هنأكف ؛هللا ةيافك يف اًحداق نوكيو

 .هوركملا لاوزو بولطملا لوصح نم هيلإ وبصي

 يف نعط دقف ؛بابسألل اًيغلم هللا ىلع هدامتعا لعج نمو
 اًدامتعا هللا ىلع دمتعا نمف ءاّببس ءيش لكل لعج هللا نأل ؛هللا ةمكح

 )١( ةيآلا :ةدئاملا ةروس ۲۳.



  A..اولكوتف هللا ىلعو» :ىلاعت هللا لوق باب . 4

 بابسألا طبري ءميكح هللا نأل ؛هللا ةمكح يف احداق ناك ؛اًدرجم

 عورتا ومو: د و لوصخ نقلا يلع اک اهتابيَسُمب

 ناكف .؛بابسألاب ذخأي ناك كلذ عمو «نيلكوتملا 'مظعأ يب يبنلاو
 سیل : يأ ؛نيعرد نيب رهاظ دحأ ىلإ جرخ املو «رفسلا يف دازلا ذخأي

 لقي ملو ؛"”قيرطلا هلدي نم ذخأ اًرجاهم جرخ املو «'نينثا نيعرد
 ا ينلدي نم يعم بحطصأ نلو «هللا ىلع لكوتأو اًرجاهم بهذأس

 .هلكوت نم كلذ صقني ملو «دربلاو رحلا يقتي الب ناكو

 جرحا ىلإ و ا نما سان ميك ها هنعمل يضر رمع نع ركذيو
 .هللا ىلع نولكوتملا نحن :اولاقف «مهلأسف ءرمعإ ىلإ مهب ءيجف ءداز الب
 .نولكاوتملا متنأ لب «نيلكوتملا متسل :لاقف

 َكاّيِإَو دعت َكاّيِإ» :انتالص يف لوقن اذهلو «نيذلا فصن لكوتلاو

 هنأب ا ا نؤَعلا هللا نم بلطنف ؛[١ :ةحتافلا] نيس

 . هتدابع ىلع اننیعیس
 : ىلاعت لاقو *١1[« :دوه] 4ةّيلَع ْلَكوَتَو 7 00 ب

 الإ ةدابعلا قيقحت نكمي الو ء[۸۸ :دوه1 يأ هل وع

 ملو ءزجعو فعض ىلإ لكو هسفن ىلإ لكو ول ناسنإلا 0 0
 هللا ىلع لكوتم هنأ رعشي هللا دبعي نيح وهف ؛ةدابعلاب مايقلا نم نكمتي

 «لكؤتلا فعض اندنع بلاغا نكلو «لكرتلا راز ةدايعلا وجا كلذم لايق

 نيل ؛ عردألا سبل يف باب ءداهجلا) يف دواد وبأو 12414 //5) دمحأ مامإلا :هجرخأ (1)
 . ثيدحلا اذه هعامسب نايفس مزجي ملو

 ةشئاع' ثيدح نم ١170/7( «نيكرشملا راجئتسا باب «ةراجإلا) يف يراخبلا :هجرخأ ٠(

 ٍ 1 . اهنع هللا يضر



 ۸۹ (. . .اولكوتف هللا ىلعوإ» :ىلاعت هللا لوق باب

 ااا ااا ااا ودوم مو مومو وو مم وو هر وو م ممر مو ومو ممول

 هيلع دامتعالاو هللا ىلع لكوتلاب ةداعلا وأ ةدابعلاب موقن نيح رعشن ال اننأو

 ىسننو ةرهاظلا بابسألا ىلع بلاغلا يف دمتعن لب «لعفلا اذه لانن نأ يف

 قّموُت ال اننأ امك «لكوتلا باوث وهو «ميظع باوث انتوفيف ؛كلذ ءارو ام

 بجوت ضراوع انل لصح ءاوس «بلاغلا وه امك دوصقملا لوصح ىلإ
 .اهصقن بجوت ضراوع وأ اهعاطقنا

 : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني لكوتلاو

 لكوت نم ىلع قلطملا دامتعالا وهو «عوضخو ةدابع لكوت :لوألا
 اًدامتعا هيلع دمتعيف ؛رضلا عفدو عفنلا بلج هديب نأ دقتعي ثيحب «هيلع

 هفرص ْنّمو «ىلاعت هلل هصالخإ بجي اذهف ؛هيلإ هراقتفاب هروعش عم ءالماك
 نم نيحلاصلا ىلع نودمتعي نيذلاك ؛ربكأ اكرش كرشم وهف ؛ هللا ريغل

 اًيفخ اًفرصت ءالؤهل نأ دقتعي نمم الإ نوكي ال اذهو «نيبئاغلاو تاومألا

 .راضملا عفدو عفانملا بلج يف مهيلع دمتعيف «نوكلا يف

 اذهو «كلذ ريغو هشاعمو هقزر يف صخش ىلع دامتعالا : يناثلا

 ريثك دامتعا لثم «يفخلا كرشلا نم :مهضعب لاقو ءرغصألا كرشلا نم

 نم رعشي ناسنإلا دجت اذهلو «هقزر لوصح يف هتفيظو ىلع سانلا نم

 0006 ؛راقتفا دامتعا اذه ىلع دمتعم هنأ هسفن

 لب بيس ةرسم ا دع و ؛رهاظ وه ام هدنع قزرلا اذه نوكي

 .ببسلا قوف هلعج

 2 اإ صوف اميف صحس امك «هيف فرصتلا هيلإ ضّوف اميف صخش ىلع دمتعي نأ :ثلاثلا

 هيلع دمتعا هنأل ؛هيف ءيش ال اذهو «هئارش وأ ءيش عيب يف اًصخش تلّكو
 لكو دقو «هنع اًبئان هلعج هنأل ؛هقوف هل ايلعلا ةلزنملا نأ رعشي وهو



 (. . .اولکوتف هللا ىلعو» :ىلاعت هللا لوق باب هل

 ةريره ابأ لكوو ۰ هيده نم يقب ام حبذي نأ بلاط يبأ نب يلع يک نقلا
 اذهو :«"”ةيحضأ هل يرتشي نأ دعجلا نب ةورع لكوو «"ةقدصلا ىلع

 ىلع هدامتعا ىريو كلذ ىلإ ةجاحلاب رعشي هنأل يناثلا مسقلا فالخب

 1 . راقتفا دامتعا هيلع لّكوتُملا
 ل يي «تاماقملا ىلعأ نم لكوتلا نأ:نيبتي قبس اممو

 . نبا مالسإلا خيش لاق .هنوؤش عيمج يف هل اًبحطصم نوكي نأ ناسنإلا

 ةلزتعملل الو هللا ىلع اولكوتي نأ ةلطعملل نوكي الو» :هللا همحر ةيميت
 ال نانسنإلاو «ىلاعت هللا نع تافصلا ءافتنا نودقتعي ةلطعملا نأل ؛«ةيردقلا
 ۰ .هيلع دمتعي هنأل ةقحتسملا تافصلا لماك ناك نم ىلع الإ دمتعي

 سيل هللو هل ليس دعا نإ :نولوقي مهنأل ؛ةيردقلا كلذكو

 ا .دابعلا لامعأ يف فرصت هل

 عيمج لمكت هبو «قرطلا ريخ وه فلسلا قيرط نأ فرعن مل نمو
 . نيدباعلا لاوحلأ عيمج هب متتو تادابعلا

 جرت هلعج ام اهلوأ «تايآ عبرأ بابلا اذه يف فلؤملاركذ دقو

 : يهو «بابلل

 0 َلَع > : ارون ملا لو : ىلاعت هلوق
 ىلعأال هللا ىلع :يأ ؛رصحلا ىلع لدي لومغملا 0-0 ‹ 4اور #
 .اودمتعاا أ 7 غ

 هنع هللا يضر رباج ثيدح نم ۲ لك يبنلا ةجح باب «جحلا) يف ملسم : هجرخأ 22

 ,(؟١71 «ةلاكولا) يف يراخبلا :هجرخأ (؟)

 ٥۳۹/۲(. «ىنثملا نب دمحم انئثّدح باب «بقانملا) يف يراخبلا :هجرخأ (۳)



 ۹۱ # . . .اولكوتف هللا ىلعوط :یلاعت هللا لوق باب

 )1( 2 ل ما ع مرقم ب ل ا كي موو اد ےہ ر ودم <
 4ول تلجو هللا ركذ اذ يذلا نوئمؤملا تو :هلوقو

 فطع فرح ةلمجلا يف نأل ؛ةفطاع تسيلو ظفللا نيسحتل ءافلاو

 ؛ ظفللا نيسحتل نوكتف ؛نيفطاعب ةلمجلا فطعن نأ نكمي الو «واولا وهو

 .ادبعا هللا لب» :ريدقتلاو ء«[17 :رمزلا] دبع هلآ لب : ىلاعت هلوقك

 طرشلا لعفو «ةيطرش :«نإ#: 4َنِنِمْؤُم رك نإ» :هلوق
 نإ :مالكلا ريدقتو «هلبق ام هيلع لد فوذحم هنإ :ليق هباوجو مسك

 ىلإ جاتحي ال بيكرتلا اذه لثم يف هنإ :ليقو ءاولكوتف نينمؤم متنك
 اذهو «ءيشلا اذهب قلعم لعف هنأك قبس ام نوكيف ؛قبس امب ءافتكا باوج

 .فذحلا مدع لصألا نأل ؛حجرأ

 نمو ناميإلا نم لكوتلا نأ ديفي ةيآلا هذه يف ىسوم باحصأ لوقو

 ماركإ نأ يضتقيف .فيضلا مركأف اًميرك تنك نإ :تلق ول امك «هتايضتقم

 . مركلا نم فيضلا

 الإ ؛هللا ىلع لكوتلا ءافتناب ناميإلا لامك ءافتنا يضتقت ةيآلا هذهو

 . هلك ناميإلا هل يفتني ربكأ كرش وهف ؛ هللا ريغ ىلع يّلُك دامتعا لصح نإ

 #%  م #

 ةادأ :«امّنِإ 9 :*ترمْوَمْلا اَمَنِإإ## :ىلاعت هلوق ةيناثلا ةيآلا ©

 :ىنعملاو «هادع امع هيفنو روكذملا يف مكحلا تابثإ وه رصحلاو ءرصح

 :فاصوأ ةسمخ اهدعب امو ةيآلا هذه يف هللا ركذو .ءالؤه الإ نونمؤملا ام

 امل تفاخ : يأ ؛4ةُييوُلُ ْتَلِجَو هلأ ركذ اإ سيلا :هلوق :اهدحأ ورام هک ہے وم

 .؟ ةيآلا :لافنألا ةروس (1)



 # . . .اولكوتف هللا ىلعو# : یلاعت هللا لوق باب | ۹۲

 وأ هللا ركذف «ةيصعمب ّمَه لجر :كلذ لاثم «ىلاعت هللا ميظعت نم اهيف
 ةمالع ؤه:اذهو «فاخيس هنإف ؛اًئمؤم ناك نإف . هللا ١ قا :هل ليقو هب ركذ

 .ناميإلا

 يأ E مدار مساء مريع تبلت اذإو# :هلوق : يناثلا فصولا ر و يلع سال

 رثكأ هريغ ةءارقب عفتني دق ا ءألاغتماو اًقيدصت
 أرقي نأ دوعسم نب هللا دبع وَ لوسرلا رم أ امك هسفن ةءارقب عفتني امم

 هعمسأ نأ بحأ ىنإ» :لاقف ؟لزنأ كيلعو كيلع|أرقأ فيك :لاقف «هيلع
 5إ تی : ن رعب ی اا و ل 2

 ٤١[. :ءاسنلا] «اًديِبَس لره لع كب اتو دیه مَا لَك نم اتفچ

 ۰ . نافرذت هانيع اذإف ؛ترظنف . «كبسح» : لاق

 نودمتعي : يأ ؛ نولو رهبر ر لول :هلوق :ثلاثلا فصولا

 وه اذهو ا لا «هريغ ىلع ال هللا ىلع

 .دهاشلا

 اهب :نونأي : يأ ؛ 4ةزلَصلا توثيق تري #1 :هلوق : عبارلا فصولا

 . لفاونلاو ضئارفلا لمشت سنج مسا : :ةالصلاو «ةلماك ةميقتسم

 . «ةرشف مهتر اكبر :هلوق ا: سماخلا فصولا
 وأ «هلك ال هلام ضعب قفنأ نم حدمي هللا نوكيف ؛ ؛ ضيعبتلل * نم#

 .«لكلا قفنأ نمو ضعبلا قفنأ نم ءانثلا لمشيف ؛ سنجلا نايبل نوكت

 لكوت اذإ ءانثلا يف لخدي لكلا قفنأ نم نأو ی نايل اهنا :باوصلاو

TWIT يديهشب ةمأ لك نم انئج اذإ فيكف# باب نیا ين يراخيلا" هجرخأ. )١( 

 «نآرقلا عامتسا لضف باب ؛نيزفاسملا ةالص) يف ملسمو ۱ : :



 ۹۳ 4. . .اولكوتف هللا ىلعو# : یلاعت هللا لوق باب

 . ةيآلا 4. . .ُهَمَأ َكبَسَح نيل اجاب : ُهَلْوَقَو

 هلهأ ناك نإ اّمأ رکب وبأ هلعف امك هلهأو هقزري نأ ىف ىلاعت هللا ىلع
 ؛هلك لاملا قافنإ مزلتست ةسام ةجاحب سيل هيلع َقَّمْنُملا ناك وأ ةجاح يف

 .هلك هلام قفني نأ ىغبني الف

 اي لوسرلا هب دارملا :4ُنّيلأ اًيأكي# :ىلاعت هلوق ةثلاثلا ةيآلا © يريم هلك

 امنيحف ءاًنايحأ ةلاسرلا فصوبو اًنايحأ ةوبنلا فصوب هلوسر هللا بطاخي

 ؛ةصاخلا ماكحألا يف امأو «ةلاسرلا فصوب هيداني ْعّلَبُي نأ هرمأي
 آم مرح م 00 مكي :ىلاعت لاق ءةوبنلا فصوب هيداني نأ بلاغلاف
 اک 5 بأي :ىلاعت لاقو ء[١ :ميرحتلا] 4ك هنأ لأ

 ١[. :قالطلا] لآ

 : يأ ؛اهرسكب لعفمو نيعلا حتفب لّعفم ىنعمب ليعف : ىلا و
 . هللا دابعل ئبنمو « هللا لبق نم أبنم ةي لوسرلاف ؛ ءىبنمو «أَبنُم

 :هلوق هنمو «يفاكلا :ٌبْسَحلاو «كيفاك :يأ : 4نا َكَبْسَح» :هلوق
 ءرخؤم أدتبم ةلالجلا ظفلو «مدقم ربخ بسحو «بسحف اًمهرد يطعأ
 أدتبم بسح نوكت نأ :يأ ؛سكعلا زوجيو «كبسح الإ هللا ام : ىنعملاو

 . حجرأ اذهو «هللا الإ كبسح ام : ىنعملا نوكيو «هربخ ةلالجلا ظفلو

 .514 ةيآلا :لافنألا ةروس (1)

 /۲ «-هلام نم لجرلا جورخ :يأ- كلذ يف ةصخرلا باب «ةاكزلا) يف دواد وبأ : هجرخأ (۲)

 .(۳۹۱/۱) يمرادلاو ؛(9/1/ /4 «هلام لك قفني قيدصلا باب .بقانملا) يف يذمرتلاو ۳

 .؟حيحص نسح# :يذمرتلا لاقو
 17١/١(. ءرخآ قيرط نم «ةباحصلا لئاضف) يف دمحأ مامإلا :هجرخأو
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 هادم مهمه م يوم هلم مم مرمر ور هر روم ورود ر هرمون ور مومو ورم ومره مد ف و مومو مرو وو ووو وة وفر ممم مممو

 ىلع ةينبم :لوصوم مسا :«نم# : «تيييزتلا ني كمت نمو :هلوق
 نم كبسحو هللا كبسح :ليق :ملعلا لهأل نايأز اهفطع يفو «نوكسلا

 ولو «برقأ هنأل ةلالجلا ظفل ىلع ةفوطعم «نم#أذ ؛نينمؤملا نم كعبتا

 هلوقك اذهو «راجلا ةداعإ بَجَوَل ؛(كبسح) يف فاكلا ىلع فطعلا ناك

 هلوسر ديأ هللاف ؛[17؟ :لافنألا] 4َنِْؤُملَو ورم كيا ىلا ره : ىلاعت

 «فيعض !ذهو .هل اًبْسَح هللا ناك امك انه هل اًبْسَح نونوكيف «نینمؤملاب

 ب :هوجو نم هنع باوجلاو

 نوكي دقف ؛حيحصب سيل برقأ هنوكل هيلع فطع :مهلوق :ًالوأ
 تافوطعملا تددعت اذإ :اولاق نييوُحَّنلا نإ ىتح «قباس ءيش ىلع فطعلا

 : .لوألا ىلع فطعلا نوكي

 ار ةداعإ بجول فاكلا ىلع فطع ول : مهلوق :ايناث

 : كلام نبا لاق امك «مزالب سيل هنأ

 E CE NE E ىتأ دق ذإ اًمزال يدنع سيلو

 دييأتلاف . کک ورضتي كذآ ىلا وه : ىلاعت هلوقب مهلالدتسا : اث:

 و «مهيلع دمتعي نأ هبسح مهنوك ىنعم نأل ؛هبسح مهنوك ريغ مهل

 . قرف امهنيبو «هسفنب هاما عم هنووصع يأ هنوديؤي مهنوك

 لاق E ل لا هناحبس هللا نأ :اًعيار

 اًنيِتْوُمَس هلآ اس اواو ملوش هللا دتا آم اوضر رنا ولو : ىلاعت

 لاقو ؛ءاتنإلاو بسحلا نيب قرم ٌرَفَف ؛[04 : ةيعلا] رش هك ن ها

 نأ امكف ء[۳۸ :رمزلا] نو E هي هع هلأ َىيَح ُلُقط :ىلاعت

 هللا ريغ نوک نأ نكمي ال حلا كلا و هل هللا ريغ ىلع لكوتلا



 4 <(. . .اولکوتف هللا ىلعو» :ىلاعت هللا لوق باب

 . ةيآلا . 4ءهيسح وهف هللا لع لو نمو# : ُهَلْوَق

 يذلا وهو هللا وه بسحلا نكلو ءهيلع لكوتلا زاجل ؛ناك ولف ءاّبسح

 اًبسح ةباحصلا نوكي نأ عنمي ي ام كعب نسو ا اًسماخ

 E درر نخل رع نا كلذو د لوسرلل

 :هلوق يف فاكلا ىلع فوطعم هنأ باوصلاف ؛اًدبأ ميقتسي ال اذه

 اًعيمج هيلع اولكوتف «نينمؤملا نم كعبتا نم بسحو : يأ ؛4َكّبْسَح#
 . كعبتا نمو تنأ

# FX د 

 : بس وهف هلأ لع لوب نو# :ىلاعت هلوق ةعبارلا ةيآلا ©

 هتامهم هيفكي هللا نإف هللا ىلع لكوتي نم نأ اهقوطنمب ديفت ةيطرش ةلمج

 هيفكي هللا نإف «ةيذألا ضعب هل لصح ولو «هبسح هللاف ؛هرمأ هل رسييو

 لصحت الو ىذألا هبيصي كلذ عمو «نيلكوتملا ديس يي لوسرلاو «ىذألا

 هبر هيفكي نأ هللا ىلع دمتعا نمل ةجيتنلاف ؛هبسح هللا نأل ؛ةرضملا هل

 . ةنوؤملا

 هللا ريغ نأل ؛َلِذُخ هللا ريغ ىلع لكوت نم نأ اهموهفمب ديفت ةيآلاو
 راصو «هنع هللا ىلخت هللا ريغ ىلع لكوت نمف .مّدقت امك اًبسح نوكي ال

 رادقمب هللا نع دعتباو «هدوصقم هل لصحي ملو ءيشلا اذه ىلإ ًالوكوم
 . هللا ريغ ىلع هلكوت

 كنف مدح %

 )١( ةيآلا :قالطلا ةروس ۳.
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 ؛ ليڪ ولا معو هل اتبسح» :َلاَق ؛ساّبَع نبا نَعَو

 لك ْدْمَحُم اَهَلاَكَو «رالا يف يملأ نيج ُمالَّسلا ِهيَلَع ُميِماَرْنِإ اهّلاق
 4تی مهار موكا کل اوج د سالا َّنإا» :ُهَل اوُلاَف نيج

 ٠ يئاسلاو يراَخُبلا ُهاور .ةيآلا

 نيح ءب دمحم اهلاق» : امهنع هللا يضر سابع نبا رثأ يف هلوق

 . کک اوج دم ساّنلَآ َّنإ» :هل اولاق

EE SSE 
 ىلإ : مهل لاقف ءاّبكر يقلف ءهمعزب مهيلع يضقيل هباحصأو ةي يبنلا ىلإ
 نأ هباحصأو اًدمحم اوْغُلَب :لاقف .ةنيدملا ىلإ بهذن :اولاق ؟نوبهذت نيأ
 لاقف ؛ مهوغّلبف .ةنيدملا ىلإ بكرلا ءاجف .مهيلع نوضاقف مهيلإ نوعجار
 وحن يف اوجرخو .ليكولا معنو هللا انبسح :هنعم نمو ةي هللا لوسر

 هيأر: نع عجارت نايفس ابأ نإ مث ءدسألا ءارمح اغلب ىتح ءاّبكار نيعبس

 دعا دج ؛نينمؤمللو هلوسرل هللا ةيافك نم اذهو «ةكم ىلإ فرصناو

 .ىلاعت هيلع ۰

 .بكرلا :يأ:«سانلا مهل لاق» :هلوق

 انه سانلا ةملكو «هعم نمو نايفس ابأ :يأ : سالا َّنِإ» :هلوق

 صوصخلا هب ديرأ يذلا ماعلل نويلوصألا اهب لثمي

 ش '.هربخ ةلالجلا ظفلو أدتبم يهو ءانيفاك : يأ: «اًنيسح# :هلوق

 :(ليڪّولأ ءضام لعف :«معن# : ليڪو م مر :هلوق

 )١( ةيآلا :نارمع لآ ةروس 0

 )۲( «نارمع لآ ةروس ريسفت باب < ءريسفتلا) يف يراخبلا : هجرخأ  (Y/Yناسا يف هلعلو

 .«ىربكلا يئاسنلا



 4۷ 4. . .اولكوتف هللا ىلعو» :یلاعت هللا لوق باب

 ا ا لا

 دمّتْعُملا :ليكولاو «هللا :يأ ؛وه :هريدقت فوذحم صوصخملاو «لعاف

 لُكَوُم اًضيأ وهو «ليكو مسا هيلع قلطي  هناحبس  هللاو «هناحبس هيلع

 کو :ىلاعت هلوقو «4ٌليكصَولا مر :ىلاعت هلوق لثم يف ليكولاو
 ركي نإف# :ىلاعت هلوق لثم يفف ؛لكوملا امأو ء[١۸ :ءاسنلا] اليكي و

 ۸٩[. : ماعنألا] 4تيرفكي ا اوُسيَل امره اهي او دق مالوم ا

 ؛هيف ةبانتسالا ىلإ جاتحي اميف ريغلا ةبانإ انه ليكوتلاب دارملا سيلو
 يف فالختسالا ليكوتلاب دارملا لب ءهل ةجاح نم هناحبس هليكوت سيلف

 .نولمعي فيك رظنيل ضرألا

 يف يقلأ نيح اهلاق ميهاربإ نإ» :امهنع هللا يضر سابع نبا لوقو
 نمم سابع نباو .عفرلا مكح هل نوكيف ؛هيف يأرلل لاجم ال لوق «رانلا
 هنرقو ءاذهب همزج نكلو 2« مهنم هذخأ هنأ لمتحيف ؛ ليئارسإ ينب نع يوري

 .ليئارسإ ينب نم هذخأ نوكي نأ دعبي امم ةي لوسرلا هلاق امل

 ؛ 4ٌليِكصَرْلا مَ لا اَنيَسَح اولاقو# :ىلاعت هلوق :ةيآلا نم دهاشلا

 .هدكدحو هللا مهبسح اولعج ثيح

 : (هيبنت) #

 دنع روهشم لوق «ليئارسإ ينب نع يوري نمم سابع نباو» :انلوق

 ركني نمم امهنع هللا يضر سابع نبا نإف ؛رظن هيف نكل «حلطصملا ءاملع
 : لاق هنأ (حتف 79١ /0) «يراخبلا حيحص» يفف ؛ليئارسإ ينب نع ذخألا

 ىلع لزنأ يذلا مكباتكو باتكلا لهأ نولأست فيك !نيملسملا رشعم اي»

 لهآ نأ هللا مكثدح دقو بشي مل هنوؤرقت لاب رابخألا ثدحأ ةي هيبن

 نم اذه :اولاقف !؟باتكلا مهيديأب اوريغو هللا بتك ام اولَّذَب باتكلا



 (. . .اولكوتف هللا ىلعو» :ىلاعت هللا لوق باب 1 ۹۸

 : لِئاسَم هيف ٠

 . ٍضْئاَرَفلا ّنِم َلكَوَتلا نأ : ىلوألا

 .ِناَميِإلا طوُرُش نم هنأ : ةيناثلا

 . (لافنألا) يآ ُديِسْفَت : ةثلاثلا

 .اًهرجآ ىف يالا ٌريِسْفَت : ةعبارلا

 نع ملعلا نم مكءاج ام مكاهني الفأ ؛«ًاليلق اًنمث هب اورتشيل هللا دنع

 .«مكيلع لزنأ يذلا نع مكلأسي 0 الو قي

 نامبإلا َقّلَع هللا نأ ههجوو : ضئارفلا نم لكوتلا نأ 9 .٠

 قبسو « موم رک نإ اوکو ولآ لو : ىلاعت هلوق يف لكوتلاب
 ْ .اهريسفت

 نإ :ىلاعت هلوق نم ذخؤت :ناميإلا طورش نم هنأ :ةيناثلا ©
 ش .اهريسفت قبسو :#َنيِنمْؤُم مك

 َنِدَلا رولا اَمَّنإط :ىلاعت هلوق يهو :لافنألا ةيآ ريسفت ةثلاثلا ©

 نامييإلا انه ناميإلاب دارملاو «ةيآلا 0 . ولف تلو هللا ركذ اإ
 نكل «تافصلا هذهب فصتي مل نإو ف نوكي ناسنإلاف .؛الإو «لماكلا

 .كلذ ريسفت قبس دقو «ناميإلا قلطم هعم

 هلق يهو :لافنألا رخآ :يأ ؛اهرخآ يف ةيآلا ريسفت :ةعبارلا ©

 كبح : يأ ؛4تبيزلا نم كَم نو هلأ كبح لأ امام :ىلاعت
 . قبس ام ىلع حجارلا وه اذهو «نينمؤملا نم كعبتا نم بْسَحو



 ۹۹ 4. . .اولكوتف هللا ىلعو# : یلاعت هللا لوق باب

 . (قالطلا) ِةّيآ ُديِسْفَت : ةسماخلا

 ِهيَلَع َميِهاَرْبِإ لوق اَهّنَأو ءٍةَمِلَكلا هذه ٍنْأَش ْمَطِع :ةسداسلا
 .دِئاَدَّسلا يف كي ٍدّمَحُمَو ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا

 لع لوب نول : ىلاعت هلوق يهو :قالطلا ةيآ ريسفت :ةسماخلا ©
 .اهريسفت قبس دقو 14 يس هَ هلک

 مالسلا هيلع ميهاربإ لوق اهنأو ل :ةسداسلا ©
el 1 ا ؟ليكحرلا معيَو هلا انبَسَح اس : لوق ينعي : دئادشلا يف يي دمحمو . 

 اهنم «فلؤملا هركذ ام ريغ لئاسم بابلا يفو

 . (اناميإ مَا مسيء مع تيت اذإو# :ىلاعت هلوقل ؛ناميإلا ةدايز

 لعف عم هللا ىلع دمتعي نأ ناسنإلل يغبني دئادشلا دنع هنأ : :اهنمو

 سانلا نإ : مهل ليق امدنع كلذ اولاق هباحصأو ال لوسرلا نأل ؛بابسألا

 :اولاقو « هللا ىلإ رمألا اوضّوُن مهنكلو ‹«مهوشخاف مكل اوعمج دق

 0 معنو هللا انبسح



 هلا ركم اونمأفأ» : ىلاعت هللا لوق باب ل

 ٌباَب
 ىلاقَت ِهّللا لوق

 . )يدويا ْموَقلا الإ هلآ ّرْكم نمي الن هلآ رك اوئمأَنأ»

 : نيعوضوم ىلع لمتشا بابلا اذه

 ش . هللا رکم: نم نمألا : لوألا

 . ضيقن اقرط امهالكو .. هللا ةمحر نم طونقلا : يناثلاو

 دوعي ريمضلا .أونمأَفأ :ىلاعت هلوقب نرل تلرملا لدتساو
 ماي نأ طيرقلا لَهَا نيأفأ» :ىلاعت هلوق اهلبق ام نأل ؛ىرقلا لهأ ىلع

 ْمُهَو ص انشأ مهيب نأ ةعرقلا لَهَا نأ وأ 9 ةوثيآت مهو اسی انشأ
 ٠ 4ةوُرِيَحْلا ْموَقلا الإ هلا رم ماي الق ولآ ركحم اوئيافأ © ةوبمْلَي 2 2e رے ل ورو نب مم

 ا ا .[۹4 ۰۹۸ ۰٩۷ :فارعألا]

 «مهدالب يف مهنأل نمألا لامك ىلع لدي نوما مشو :هلوقف

 لامك ىلع اًضيأ لدي #َنوُبَمْلِي مهو حض :هلوقو «ماني ال فئاخلا نأو

 اوبهذل شيعلا يف قيض مهدنع ناك ول هنأل ؛قيضلا مدعو ءاخرلاو نمألا

 .نوبعلي - راهنلا ةعبار يف - ىحضلا يف اوراصامو شيعلاو قزرلا نوبلطي
 نوفئان مهف ؛ءالؤه لاح نم بجعتلاو راكنإلل اهلك انه تاماهفتسالاو

 «مهفرتل نوركاذ ءوهللا ىلعو هللا يصاعم ىلع نوميقمو «دغر يفو
 - هللا :نيبف «بعل راهنلا يفو موت ليللا يف مهف ؛مهقلاخ ركذ نع نولفاغ

 )١( ةيآلا :فارعألا ةروس 86.



 ۱۰۱ «هللا ركم اونمأفأ# : یلاعت هللا لوق باب

 ااا ااا هوم وو م هوما ار وم وفم م م هو مم عمو

 مث كرا ركت اونِيَنأ» :لاق اذْهلو «مهب هركم نم اذه نأ لجو زع

 هللا نمي يذلاف 4َوُرِيَخْلا ْمَْقلا لإ هلأ رم نمي القط :هلوقب ةيآلا متخ
 يف وهو حبار هنأ نظي هتيصعم ىلع ميقم وهو فرتلاو دغرلاو معنلاب هيلع
 . رساخ ةقيقحلا

 نم كنمآو «عوج نم كمعطأ :ةيحان لك نم كيلع هللا معنأ اذإف

 ىلع ميقم تنأو حبار كنأ نظت الف ؛يرع نم كاسكو «فوخ

 .كب هللا ركم نم اذه نأل ؛رساخ تنأ لب «هللا ةيصعم

 هلبق ام نأل كلذو ءرصحلل ءانثتسالا : 4َنوُرِسَحْلا وقل اّلِإ» :هلوق ر
 . مهتفص نورساخلاو «لعاف موقلاف ؛هل ْغّرُفَم

 ءاّركم هلل نأ ىلع ليلد وَلا ٌرّكِحَم اُِمأَنَأ» :ىلاعت هلوق يفو

 ءاج ام هنمو «رعشي ال ثيح نم مصخلاب عاقيإلا ىلإ لصوتلا :وه ركملاو

 . «ةعدخ برحلا» :ثيدحلا يف

 ؟مومذم هلأ هرهاظ نأ عم ركملاب هللا فصوي فيك :ليق نإف

 بلاغ هنأو ؛ركاملا ةوق ىلع لدي ذومحم هلحم يف ركملا نإ :ليق
 نأ زوجي الف ؟قالطإلا ىلع هب هللا فصوي ال كلذلو .همصخ ىلع
 لثم ءاحدم هيف نوكت ماقم يف ةفصلا هذه ركذت امنإو ءركام هللا نإ :لوقت
 أاوركِمو# :ىلاعت لاقو .[۳۰ :لافنألا] «ُدَّنَأ نيَو توکیو :ىلاعت هلوق

 : ىلاعت هلوق لثمو 210٠ :لمنلا] تورش ال منهو رم اَبرَكَمَو ڪم
 ىلع ةفصلا هذه هنع ىفنت الو 0.144 :فارعألا] وَلَا رم اوثمأفأ

 باب ءداهجلا) يف ملسمو ۳1٦۹/۲) «ةعدخ برحلا باب ءداهجلا) يف يراخبلا : هجرخأ )0(

 . هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ؛(1771 /۳ «برحلا يف عادخلا زاوج



 هللا ركم اونمافأ» : ىلاعت هللا لوق باب : ش ل

 ماقملا يفو اهب فصوي اًحدم نوكت يتلا ماقملا يف اهنإ لب «قالطإلا ليبس
 : لاقي الف ؛اهب هللا ىّمسُي ال كلذكو .اهب فصوي ال اًحدم نوت ال يتلا

 يع .ركاملا هللا ءامسأ نم نإ

 اهنإ ذإ ؛لاح لكب مذ اهنأل اًقلطم اهب هللا فصوي الف ؛ةنايخلا امأو
 َكَئئاَيِني ودير نِإَو# :ىلاعت لاق. ءمومذم وهو «نامتئالا عضوم يف ركم
 .مهناخف :لقي ملو ء[١۷ :لافنألا] 4دن کناف ُلَبَق نم هلا ئاخ َدَقَف

 هلوقل ؛اًحدم نوكي ثيح هب هللا فصوي ركملاك وهف ؛عادخلا امأو
 ركملاو ء[١٤٠ :ءاسنلا] هغر وهو هلأ وعرب َنيِقِفتَمْلا نإ : ىلاعت
 ا .- هناحبس - هللا ةئيشمب قلعتت اهنأل ؛ةيلعفلا تافصلا نم

 :ةيآلا هذه نم دافتسيو #

 نآل. ؛اًجاردتسا نوكت الثل دبعلل هللا اهبلجي يتلا معنلا نم رذحلا ١

 .هللا ركم نم اذه نأ ملعاف ؛معنلا رفاوت عم اهب

 :نيهجول كلذو هللا ركم نم نمألا ميرحت  ؟

 .بجعتلاو راكنإلا ىلع لاذلا ماهفتسالا ةغيصب .ةلمجلا نأ :لوألا

 . , «نوُدِيَكْلا ُموَقلأ الإ هَل 1 م نمي الف :ىلاعت هلوق : يناثلا

 ان # ميلك

 :. هللا :ةمحر نم طونقلا بابلا اذه هيلع لمتشا امم يناثلا عوضوملا

 ؛ 4ير َةَمْحَي نم ٌطَتَْقَي نمو :ىلاعت هلوقب هل فلؤملا لدتساو

 ..05 ةيآلا :رجحلا ةروس 2(



 ۳ هللا ركم اونمأفأ# :ىلاعت هللا لوق باب

 ااا يااا مم عمم

 نكي مل اهنإ مث «عوفرم اهدعب لعفلا نأل ؛ماهفتسا مسا :نم#

 ءاجرلا دعْبْيو طَئْقَي ناسنإلا نأل ؛سأيلا دشأ :طونقلاو «باوج اهل

 اهلوعفمو لعافلا ىلإ ةفاضم ةمحر هذه :4دْيَر َْةَمْحَي نم :هلوق

 . (هايإ هبر ةمحر نم) ريدقتلاو «فوذحم

 ع هد 8 5

 :هلوق يف ماهفتسالا نأل ؛رصح ةادأ :الإ : تواصلا الإ :هلوق
 3 2ر م : رک ر ر
 . طنقي لعاف 4تولآّصلا# و «يفنلا هب دارم «ُطَنَقَي نمو

 دقاف :لاضلاو «نولاضلا الإ هللا ةمحر نم طنقي ال ىنعملاو

 بيرق هناحبس هنأ عم ءهناحبس هلل بجي ام يردي ال يذلا هئاتلا «ةيادهلا

 ؛هريغ برقو «هدابع طونق نم انبر بجع» :ثْيدحلا ىف ءاج اذهلو ءرّيِغلا

 .«بیرق مكجرف نأ ملعي كحضي لظيف «نيطنق نيلزأ مكيلإ رظني
 مالغب ةكئالملا هترشب امل مالسلا هيلع ميهاربإ نإف ؛ةيآلا ىنعم امأو

 الات يول توريس رم ٌريكحلا ىسك نأ ع ينور :مهل لاق ميلع

 الإ ءور ةَ ني طب سو لات 62 طلا ی کت الغ حلا کرس
 .[51 ه4 :رجحلا] «تناّصلأ ا

 «- لجو زع - هللاب نظ ءوس هنأل ؛زوجي ال هللا ةمحر نم طونقلاف

 :نيهجو نم كلذو

 لك ىلع هللا نأ َمِلَع نم نأل ؛هناحبس هتردق يف نعط هنأ :لوألا

 . هللا ةردق ىلع اًئيش دعبتسي مل ريدق ءيش

 )1١( دمحأ :هجرخأ )5/1١« ١١(« «ةمدقملا) يف هجام نباو ١/14(. «دئاوزلا» يف لاقو )١/

 é): ١ .«ملسم مهب جتحا هلاجر يقابو «6تاقثلا» يف نابح نبا هركذ عیکو
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 . ؟رئاَبَكلا نع َلِيْس للي هللا َلوُسَر ّنَأ ؛ ماَبَع نبا ٍنََو

 ا نايف فر د نمو أ : يناثلا

 . ًالاض هللا ةمحر نم طناقلا ناك اذهلو «- هناحبس - هللا همحري نأ دعبتسي

ia GN دقزلا ل 1١ 
 ءاهنم ةاجن ال نأ نظو ةبرك يف عقو ناسنإ نم مكو «هبورکم فشك

 . هيلع سنويل عقو ام لثم قباس حلاص لمعب امإ :- هناحبس - هللا هاف

 دوب لإ هديب ىف تل 2 ةريسنلا نم 6 مَ لوا : ىلاعت لاق «مالسلا
 ل لوسرلا ءاعدك كلذو ءقحال لمعب وأ ء[٤٤٠ :تافاصلا] درع

 اعلا تاحتصأ كلذكو ا“ تارخألا للو ©“ ”ردب موي ,

 يف ناسنإلا عمجي نأ دارأ هللا همحر فلؤملا نأ قبس امم نِّيبتو

 طنقب الف ءاجرلا نيبو «هللا ركم.نمأي الف فوخلا نيب ىلاعت هللا ىلإ هِرْيَس

 نم طونقلاو «فوخلا بناج يف ّمْلَت هللا ركم نم نمألاف ؛هتمحر نم

 .ءاجرلا بناج يف ملث هتمحر

1 % # # 

 للي هللا لوسر نأ» :امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح يف هلوق
 لاؤسلا اذهو ا دارا «ةريبك عمج : : «رئابكلا نع لئس

 ؛نآرقلا كلذ ىلع لد دقو «رئابكو رئاغص ىلإ مسقنت بونذلا نأ ىلع لدي

 یاس كَ رگ ةنع هول ا اک اردت دإؤ :ىلاعت لان
 ناب ءداهجلا) يف ملسمو «(۸۳ /۳ ؛ةورع ةصق باب يزاغملا) يف يراخبلا : هجرخأ )0(

 .(۱۳۸۳/۳ «ردب ةوازغ يف ةكئالملاب دادمإلا

 باب ؛داهجلا) يف ملسمو 1۱۸/١(« «قدنخلا ةوزغ باب ءيزاغملا) يف يراخبلا : :هجرخأ (0
 OTIT/Y. ‹رصنلاب ءاعدلا بابحتسا

 ركذلا) يف ملبسو :(15١/؟ ؛هريغل اًنيش ىرتشا اذإ باب ؛عويبلا) يف يراخبلا :هجرخأ )۳( ٠

 . )° ۹4/4 «راغلا باحصأ ةصق باب «ءاعدلاو



 ل هللا ركم اونمأفأ» :ىلاعت هللا لوق باب

 « شوفْلاو إلا رك َنوِبَتم نيل :ىلاعت لاقو ء[١۳ :ءاسنلا]

 . ضعب نم ربكأ اهضعبف ES E ناكر «[۳۲ :مجنلا]

 لهأ ضعب لاقف ؟ةدودحم وأ ةدودعم يه له :ءاملعلا فلتخاو

 .كلذ يف ةدراولا صوصنلا عبتتيو اهددعي راصو ءةدودعم اهنإ : ملعلا
 : لاقف ؛هللا همحر ةيهيت نبا مالسإلا خيش اهذح دقو ءةدودحم اهنإ : ليقو

 ءاوسو «ةرخآلا وأ ايندلا ىف تناك ءاوس «ةصاخ ةبوقع هيلع ِبّنُر ام لك»

 اًبونذ لمشي اًدج عساو اذهو ««هورکم لوصحب وأ بوبحم تاوفب تناك
 :نامسق يصاعملا نأ :هلاق ام هجوو .ةريثك

 ىنعملاب يتأت اذه ةبوقعف ؛ديعو هيلع ركذي ملو طقف هنع يهن مسق
 : ءاي هلوقك ؛تاعاطلا لعفب.ةرفكم ةيصعملا هذهو «تابوقعلل ماعلا

 امل ةرافك ناضمر ىلإ ناضمرو ؛ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو «سمخلا تاولصلا»

 (*ةرمعلا ىلإ ةرمعلا يف درو ام كلذكو :؟«رئابكلا تبنتجا اذإ نهنيب

 .رئاغصلا نم هذهف ؛""اياطخلا ريفكت نم ءوضولاو
 نم ؤربتلا وأ .بضغلا وأ «نعللاك ؛ةصاخ ةبوقع هيلع بّنُر مسقو

 ةريبك هذهف ؛كلذ هبشأ امو «ناميإلا يفن وأ ءايندلا يف دحلا وأ «هلعاف

 .اهبتارم يف فلتخت

 افالخ ءاهبنتجيل رئابكلا ةفرعم هَّدْضَق امنإ ثيدحلا اذه ىف لئاسلاو

 حرب تيت تار ف نمل لانو طيح یا والا نملك ناسف

 :مهملع
 .ةريره يبأ ثيدح نم ۲٠۹/۱( ؛.. .سمخلا تاولصلا باب «ةراهطلا) يف ملسم هحرخأ (1)

 .(0۳۷ ١/ ءاهلضفو ةرمعلا بوجو باب «ةرمعلا) يف يراخبلا :هجرخأ (؟)
 .ةريره يبأ ثيدح نم ۲٠۹/۱( «سمخلا تاولصلا باب «ةراهطلا) يف ملسم :هجرخأ (۳)



 د ا :ئلاعت هللا لوق باب لي

 نم ننال ىّللا حفر ْنِم قم ساغلا ىّللاب َكْرشلا» :َلاَقَف
 , "للا ركَم

 رغضألا كرشلا هب دارملا نأ :قالطإلا رهاظ : 4هللاب كرشلا» :هلوق

 نبا لاق «رئابكلا.نم ربكأ رغصألا كرشلا نال: الا وهو هركألاو

 (('90اًقداض هريغب فلحأ نأ نم ىلإ بحأ اًبذاك هللاب فلحأ نأل» :دوعسم
 نم كرشلا نأ ىلع لدف ؛بذكلا ةئيس نم مظعأ كرشلا ةئيس نأل كلذو
 اقلطم رئابكلا

 ةئامسأب وأ «هتيهولأب وأ «هتيبوبرب كرشلا نمضتي هللاب كرشلاو
 0 ` ,هتافصو

 حتفب'حورلاو «ءاجرلا ُدْقَك :ُسأَيلا : “هللا حور نم سأيلا» :هلوق

 هللا 3 نم سأيلاو «سيفنتلاو جرفلا وهو «ةمحرلا ىنعم نم 00 ءارلا
 ش .ةئيسلا هجئاتنل بونذلا رئ

 معنا هجاردتسا هللا يصعي نأب :هللا رکم نم نمألا» :هلوق

 ٍلْمأَو (7 نوتلتي ال تح نم مهُجدتتس ايبا أودَك یاو :ىلاعت لاق
 AY] 147 : فارعألا] 0 ىبُك ك هَل

 كاز هلم A و

 1 هللا حور نم شالا وأ هللا ركم نم نمألا نم ءيش هذئع لئاسلا اذه

 نم يتأي اميف ناسنإلا اهل نطفي نأ يغبني ةلأسم هذلو «كلذ هل نيبي نأ

1 Se (1° 5( ةراتسألا فشك» يف امك ؛رازبلا :هجرخأ )١( 

 )١/  »)5486(عمجملا» يف امك ؛يناربطلاو 0(٠ «رركملا ردلا» يفو )۲/ 018417 .

 يمئيهلا لاقو )١/٠١4(: ."نوقثوم هلاجرو «يناربطلاو رازبلا هاور»

 .(۲۷ص) قبس )0



 ۷ 4لا ركم اونمأفأ# : یلاعت هللا لوق باب

 ُنمألاَو للاب ُكاَرْشإلا : رئاَبكلا ُرَبكأ» :َلاَق ؛ٍدوُعْسَم نبا نعَو
 . هللا د نم ااو هللا ةمخَر ْنِم ٌطوُئُقلاَو ءهّللا ٍرْكَم ْنِم

 ا قاررلا ُدْبَع ُهاَوَر

 لاحلا ىلع اهنم دحاو لك لمحيف «ضراعتلا هرهاظ امم ةيعرشلا صوصنلا

 . ةيعرشلا صوصنلا نيب فلآتلا لصحيل ةبسانملا

 ان طي لينك

 هنأل ؟ رئابكلا ربكأ اذه :«هللاب كارشإلا» :دوعسم نبا رثأ يف هلوق

 ؛كّدمأو كّدَعَأو كَدَجْؤَأ يذلا ىلاعت هللا قح وهو «قوقحلا مظعأل كاهتنا

 .ىلاعت هللا نم ٌةمعن كيلع ربكأ دحأ الف

 .هحرش قبس :؛هللا ركم نم نمألا» :هلوق

 : طونقلاب دارملا : هللا حور نم سأيلاو هللا ةمحر نم طونقلا» :هلوق

 نأ انه سأيلاب دارملاو «بولطملا لوصح دعبتسيو هللا ةمحر دعبتسي نأ
 ىف راركت لصحي الئل ؛كلذ انلق امنإو «هوركملا لاوز ناسنإلا دعبتسي

 امهو «هبر نع هناقّوعُي نائيش هيرتعي هللا ىلإ رئاسلا نأ :ةصالخلاو

 تاف وأ ءارضلاب بيصأ اذإف ءهللا ةمحر نم طونقلاو هللا ركم نم نمألا

 جرفلا دعبتسيو طونقلا هيلع يلوتسي هبر هكرادتي مل نإ هدجت ؟بحي ام هيلع
 ىلع اًميقم ناسنإلا دجتف ؛هللا ركم نم نمألا امأو «هبابسأل ىعسي الو

 الف ؛هلطاب يف رمتسيف قح ىلع هنأ ىريو «هيلع معنلا رفاوت عم يصاعملا

 .جاردتسا اذه نأ كش

 «ريبكلا» يف يناربطلاو ء(١/٠۲) ريرج نباو )404/٠١« 47١(« قازرلا دبع :هجرخأ )١(

 .يناربطلا دانسإ )١/ 4 ١1١( «دئاوزلا عمجم» يف يمشيهلا حّحّصو ء(4/84 :41078)
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eاش د  

 .ٍفاَرغألا ةيآ ُريِسْفَت : ىلوألا

 .رجحلا َةّيآ ُريِسْفَت : ةيناثلا

 . ٍطوُنُقلا يف ٍديِعَولا ٌةَّدِش : ةعبارلا

 اوُنِمَأَفَأأ :ىلاعت هلوق يهو : :فارعألا ةيآ ريسفت :ىلوألا ©
 هم عم ي ر شرو رر نيب رە

 : .اهريسفت قبس دقو « #َنوُرِيَخْلا موَقلا الإ هلأ رم نمای ال و هلأ ركحم

 نم ٌطَتْمَي نمو :ىلاعت هلوق يهو :رجحلا ةيآ ريسفت :ةيناثلا ©
 س

 ] . اهريسفت قبس دقو ««توُلاّصلأ لِ ویر ٍَمْحَت

 ربكأ نم هنأب كلذو :هللا ركم نمأ نميف ديعولا ةدش :ةثلاثلا ©

 : نيثيدحلاو «ىلوألا ةيآلا نم ذخؤتو «ثيدحلاو ةيآلا يف امك ؛رئابكلا

 ةيناثلا ةيآلا نم ذخؤت : طونقلا يف ديعولا ةلش :ةعبارلا ©

 . نيثيدحلاو



 ۱۰4 هللا رادقأ ىلع ربصلا هللاب ناميإلا نم باب

 ٌباَب
 هللا راَدْقَأ ىَلَع ُرْيَّصلا ِهَّللاب ناميإلا ّنِم

 00 لل

 :يأ ؛«اًربص لتق» :مهلوق هنمو ءسْبَحلا :ةغللا يف :؛ربصلا»

 .اًروسأم اًسوبحم

 ةثالث وهو «ءايشأ نعو ءايشأ ىلع سفنلا سبح : حالطصالا يفو

 85 : ماسقأ

 ٍةرَلَّصاب َكَلْمَ رمأو# :ىلاعت لاق امك ؛هللا ةعاط ىلع ربصلا :لوألا

 الآ فل الب نك إل :ىلاعت لاقو ء[۱۳۲ :هط] ام ريض
 ىلع ربصلا نم اذهو ء[٤۲ ۲۳ :ناسنإلا] كب يعل ربما 7 البت
 ىلع ربصلاب اًرومأم نوكيف ؛هَعْلبُيِل نآرقلا هيلع لزن امنإ هنأل ؛رماوألا
 يمل مودا م توعد ي يذلا مم كفن ريصأو# :ىلاعت لاقو ءةعاطلا
 . هللا ةعاط ىلع ربص اذهو «[۸ : : فهكلا] هجم ودير

 ةباجإ نع مالسلا هيلع فسوي ربصك ؛ هللا ةيصعم نع ربصلا : يناثلا

 ناطلسلاو ةوقلاو ةزعلا اهيف اهل ةناكم يف اهسفن ىلإ هتغد ثيح زيزعلا ةأرما

 الإ لإ ترغب ام لإ تح جيلا بر :لاقو ربص كلذ عمو «هيلع
 مص اذهف ؛[۴۴ :فسوي] ی ني کاو سَ بَ هديك ف يع درع

 . هللا ةيصعم نع

 (كير يشل ربضاك» :ىلاعت لاق هلا رادقأ ىلع ربصلا :ثلاغثلا
 هلوق هنمو ر ءيردقلا هللا مكح ةيآلا هذه يف لخديف 090 :ناسنإلا]

 « متل لجسم الو لسا نم ِوْرعْلا أوو بص انك زیا :ىلاعت



 هللا زادقأ ىلع ربصلا هللاب.ناميإلا نم باب ١

 ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا

 هنمو ءهموق ىذأ ىلعو ةلاسرلا خيلبت ىلع ربص اذه نأل ؛[١٠ :فاقحألا]

 ا اا : هتانب جا E هلوق

a Oدرك  

 ْنِيُك اذإ ةعاطلا ىلع ربصلا نم ناسنإلا ىلع قشأ ةيصعملا ىلع:ربصلا
 ا ل ل

 نوكيا ام قش ذأ ةيصعملا هذه نع ربصلاف ؛ةوهش وذ باش لجر وهو هللا الإ

 اذه نم هيلع نوهأ نوكتو ةعكر ةئم ناسنإلا يلصي دق «سوفنلا ىلع

 ا قشأ اهيلع ربصلا نوكي ةبيطمب نإسنإلا باصي دقو

 هدجيتف Os ؛ةعاطلا

 ةقشم ا ا و جلع لا لمحت

E OS Saبيترتلا اذه نإ :  

 ‹تاعاطلا ضعب نم ى قش اهيلع ربصلا نوكي يصاعملا ضعب ذإ ؛رظن هيف

CRبتارملا ركذن نحن :لوقنف  

 0 العفو اًمازلإ نمضتي هنأل .؛ ئلعأ اغلا ىلع لا هكر

 مازلإ هيفف . . . ج جحتف جحلاو «موصتف موصلاو «يلضتف ة ةالصلا كسفن

 هيف نأل لا ةقشملا نم عون اهيف ةكرحو لعفو

 هلهأ ءاكب ضعبب تيملا بذعي» : يبنلا لوق باب «زئانجلا) يف يراخبلا :هجرخأ ()
 ٦۳١(. /؟ ؛ثيملا ىلع ءاكبلا باب «زئانجلا) يف ملسمو ١/ ۳۹١(« ء؛هيلع



 1۱ هللا رادقأ ىلع ربصلا هللاب ناميإلا نم باب

 هالايام مومو

 هببس نألف ؛رادقألا ىلع ربصلا امأ «كرتلاب سفنلل اًمازلإ :يأ ؛ طقف افك

 .ضحملا هللا ردق نم وه امنإو ءاكرت الو ًالعف سيلف «دبعلا رايتخاب سيل

 هنأل ؛هللا رادقأ ىلع ربصلا بابلا اذه يف هللا همحر فلؤملا صحو

 تايضتقم نم مهيلع ريدقتلاو قلخلا ريبدت نأل ؛ةيبوبرلا ديحوتب قلعتي امم

 .ىلاعت هللا ةيبوبر

 لعف ىلعو رودقملا ىلع قلطتو رَدَق عمج : ؛هللا رادقأ ىلع» :هلوق

 اضرلا ناسنإلا ىلع بجيف ؛ردقملا لعفل ةبسنلاب امأ «ىلاعت هللا وهو ءرّدقملا

 لاثم .اضرلا هل بحتسبو ربصلا هيلع بجيف ؛رودقملل ةبسنلابو ءريصلاو هب

 اذه قرتحت نأ رّدق هللا نوكف «قرتحت نأ صخش ةرايس ىلع هللا ردق :كلذ
 . ابر هللاب اضرلا مامت نم هنأل ؛هب ىضري نأ ناسنإلا ىلع بجي ردق

 «بجاو هيلع ربصلاف ؛ةرايسلا قارتحا وه يذلا رودقملل ةبسنلاب امأو

 . حجارلا لوقلا ىلع بجاوب سيلو بحتسم هب اضرلاو

 نم نوكي دقو ءيصاعم نوكي دقو «تاعاط نوكي دق رودقملاو

 زوجي ال يصاعملاو ءاهب اضرلا بجي تاعاطلاف ؛ةضحملا هللا لاعفأ

 بجيف ؛هللا ردق اهنوك ثيح نم امأ ءرودقم يه ثيح نم اهب اضرلا
 :ميقلا نبا لاق اذهلو «لاح لكب هللا ريدقتب اضرلا

 0000 1 ١٠

 ٍنايْضِعلاب ُنوكي نيح َيِضْقَمم لا طخشتو ءاضقلاب ىضرت كاذلف

 اضرلا هيلعف ؛ةيصعم لمعي لجر ىلإ ردقلاو ءاضقلا نيعب رظن نمف

 الف ؛هلعف ىلإ رظن اذإو «هريدقت يف ةمكحلا هلو ءاذه رَدَق يذلا وه هللا نآل

 .رودقملاو ردقلا نيب قرفلا وه اذهو «ةيصعم هنأل هب ىضري نأ هل زوجي

 ان ا دنت



 هللا رادقأ ىلع ربصلا هللاب ناميإلا نم باب 11۲

 . مَ دب لاب نيب نمو : ىَلاَعت هللا ُلْوَ
 ER ٌةَبيِصُملا ُهُيْيِصُت ُلُجَدلا َوُه» 1

 .(ُمْلَسُيَو ىَضْرَيَف ؛هَللا ٍدْنِع
 2 هللا لوس دَ ؛ َةَرْيَرُه يبا ْنَع امِلْسُم حيجص» يِفو

 وا لم N ناتتا» : لاق

 لعفو «مزاج طرش مسا : «نم#» : اب رب سو : یلاعت :هلوق
 . هردقب ناميإلا انه هللاب ناميإلاب دارملاو دهي هباوجو «4ْموُيل طرشلا

 ناميإلا نأ ىلع لدي اذهو «ةنينأمطلا هقزري : :4دنَت دېي :هلوق

 يف نإ : ل هلوقل ؛حراوجلا تدتها بلقلا ىدتها اذإف «بلقلاب قلعتي

 دسجلا دسف تدسف اذإو هلك دسجلا حلص تحلص اذإ «ةغضم دسحلا

 . "”بلقلا يهو الأ «هلک
HH 0 2 

 .نيعباتلا رباكأ نم وه :«ةمقلع لاق» :هلوق

 نم اذهل ةمقلع ريسفتو :خلإ ١ . .ةبيصملا هبيصت لجرلا وه» :هلوق
 ءمّلسُيو ىضريف هللا نم ريدقتلا نأ ملع هللاب نمآ نم نأل ؛ناميإلا مزال

 ربكأ نم ناك اذهلو «حاتراو بلقلا نأمطا هللا نم ةبيصملا نأ ملع اذإف

 .ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا ةنينأمطلاو ةحارلا

#4 HR 

 هب ءادتبالا ْعَّوّسو ءأدتبم :«ناتنثا» :ةريره يبأ ثيدح يف :هلوق

 مم ا . صوصخلل ديفم هنأ وأ «ميسقتلا

 )١( ةيآلا :نياغتلا ةروس 1١١:

 )۲( يراخبلا هجرخأ )٤٥۲( ملسمو )۱٥۹۹(.



 11۳ هللا رادقأ ىلع ربصلا هللاب ناميإلا نم باب

 ىَلَع ُةَحاَيْنلاو ءِبَسَّنلا يف ُنْعَطلا :ٌرفك مهب اَمُه سائلا يف

 . «تّملا

 امه :يأ :؛!نم» ىنعمب نوكت نأ لمتحي ءابلا :(رفك مهب» :هلوق

 .رفك مهيف امه :يأ ؛«يف» ىنعمب نوكت نأ لمتحيو ءرفك مهنم

 دوجو نم مزلي الو رفك ناتلصخلا ناتاه : يأ :ارفك» :هلوق

 دوجو نم مزلي ال امك ءاّرفاك نوكي نأ نمؤملا يف رفكلا نم نيتلصخ
 نأ ؛مركلاو «ةعاجشلاو «ءايحلاك ؛ناميإلا لاصخ نم رفاكلا يف نيتلصخ

 .اًئموم نوكي

 : كَ هللا لوسر لوق فالخب» : هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ىلع ةلادلا لأب ىتأ انه هنإف "”«ةالصلا كرت رفكلاو كرشلاو لجرلا نيب

 ءيجم فالخب «ءةلملا نع جرخملا رفكلا انه رفكلاب دارملاف ؛ةقيقحلا

 . ””مالسإلا نع جورخلا ىلع لدي الف ؛ةركن «رفك»

 نم لمع اذهف ؛هيفن وأ هيف بيعلا : يأ :«بسنلا يف نعطلا» :هلوق

 .رفكلا لامعأ

 تيملا ىلع ناسنإلا يكبي نأ :يأ :«تيملا ىلع ةحاينلا» :هلوق

 وهف ءربصلا مدعو رجضتلا ىلع لدي اذه نأل ؛مامحلا حوت ةفص ىلع ءاكب

 لاح سانلاو .بابلل دهاشلا يه ةلمجلا هذهو «بجاولا ربصلل فانم

 : عبرأ بتارم ىلع ةبيصملا

 هبر ىلع طخسي نأك بلقلاب نوكي نأ امإ وهو ءطخستلا :ىلوألا

 .(5/ ءةحاينلاو بسنلا يف نعطلا ىلع رفكلا مسا قالطإ باب «ناميإلا) يف ملسم :هجرخأ (1)

 نع 88/١( ءةالصلا كرت نم ىلع رفكلا مسا قالطإ باب «ناميإلا) يف ملسم :هجرخأ (۲)

 . هنع هللا يضر رباج

 ,(505 ۰۲۰۸/۱) «ميقتسملا طارصلا ءاضتقا» :رظنا (۳)



 هللا رادقأ ىلع ربضلا هللاب ناميإلا- نم باب 14

 ۰ ل و ىلاعت لاق ءرفكلا ىلإ يْدؤي دقو «هيلع هللا ردق ىلع بضغيو
 ی نمل نيك يي نامل دلع ملل و وفرع لع هلآ دی ت
 ءاعدلاك ؛ناسللاب نوكي دقو ١١[« :جحلا] «ةرجألاو انشا ريخ وهج
 قشو تيس ؛ حراوجلاب نوكي دقو كلذ هبشأ امو زرار .ليولاب

 .كلذ هبشأ امو «روعشلا فتنو «بويجلا

 :رعاشلا لاق امك وهو ءربصلا : يناثلا

 لَسَعلا َنِم ىلحأ ُهُبِقاوع نك) ُهُمَقاَذَم رم وسا ُلِثِم ُربَّصلا
 كيت ع ءههركيو هيلع ليقث ءيشلا اذه'نأ ناسنإلا ىريف

 هناميإ نكلو اذه هركي لب «ةهذنع ءاوس همدعو هعوقو e « ربصتيو

 .طخسلا نم هيمحي

 هدنع نارمألا نوكي نأ وهو «كلذ نم ىلعأ وهؤ ءاضرلا : ةثلاثلا
 .لجنر هنأل. ؛ةبيصملا نم نزحي دق ناك نإو هردقو هللا ءاضقل ةبسنلاب ءاوس
 ىلع.هب لزان وهف ردقلاو ءاضقلا هب لزني امنيأ ءزدقلاو ءاضقلا يف حبسي
 ال ءاوس هدنع لكلاف ؛اهدضب بيصأ وأ ةمعنب بيصأ نإ «لبج وأ لهس
 .تاقرصت يف بلقتي - ىلاعتو هناحبس - هبرب هاضر مامتل لب ؛ ؛تيم هبلق نأل

 ءاضق اهزابتعاب اهيلإ رظني هنإ ذإ ؛ءاوس هدنع اهنأكلو «- لجو زع  برلا
 .ربصلاو اضرلا نيب قرفلا اذهو «هيرل

 ام ىلع هللا ركشي نأ كلذو «بتارملا ىلعأ وهو ٠ ا :ةعبارلا

 كانه نأ ىري نيح نيركاشلا هللا دابع يف نوكي كلذو «ةبيصم نم هباصأ

 نأو «نيدلا بئاصم نم نوهأ ايندلا بئاصم نأو ءاهنم مظعأ بئاصم
 ريد ببس ةبيصملا هذه نأو ا باذع نم نوهأ ايندلا باذع



 11 هللا رادقآ ىلع ربصلا هللاب ناميإلا نم باب

 بّرض ْنَم اثم سيل» :اًَعوُفْرَم ٍدوُعْسَم نبا ِنَع اَمُهَلَو

 . "«ِةيِلِهاَجلا ىَوْعَدِب اعدَو «َبوُيُجلا ّقَسَو َدوُدُحلا

 ام» :هكي يبنلا لاق «كلذ ىلع هللا ركش هتانسح ةدايزل امبرو هتائيس

 ةكوشلا ىتح ءاهب هل رقك الإ ءيش الو مغ الو مه نم نمؤملا بيصي

 . "«اهکاشب

 .كلذب ءرملا ناميإ دادزي دق هنأ امك

# # # 

 . ايي يبنلا ىلإ :يأ :«اًعوفرم» :دوعسم نبا ثيدح ىف هلوق

 نم : يأ ؛ صوصخلا هب داري مومعلا :دودخلا برض نم» :هلوق

 . ةبيصملا لجأ

 هنم لخدي يذلا صيمقلا قوط وه :«بويجلا قش نم» :هلوق

 .هيلع عقو امل لمحت مدعو اًَطْخَسَت ةبيصملا دنع كلذو «سأرلا

 فاضم ةيلهاجلاو فاضم ىوعد :«ةيلهاجلا یوعدب اعدو» :هلوق

 :نارمأ انه عزانتو «هيلإ

 .معيف فاضم درفم هنأل ؛ (ةيلهاجلا ىوعد) مومعلا ةغيص :لوألا

 دنع نالعفي بويجلا شو دودخلا برض نأل ؛ةنيرقلا :ىناغلا

 !هاليواو :مهلوق لثم «ةبيصملا دنع ةيلهاجلا ىرعدب اعد نوكيف ةبيصملا

 )١( ملسمو «(1175) يراخبلا :هجرخأ )99/1(,

 «ةلصلاو ربلا) يف ملسمو ۲۳/١(« «ضرملا ةرافك باب «ىضرملا) يف يراخبلا :هجرخأ (۲)

 2( «نمؤملا باوث باب



 هللا 0 ربصلا هللاب ناميإلا نم باب ْ 11٩

 ِهِدْبَعب ُهّللا دارا اًذِإ» : لاق هي هللا e نأ ؛ سن ْنَعَو

 E TE ءاينذلا ىف ةيوُقُملاب هَل َلجَع ريحا

 !هارهظ عاطقنا او

 وکی ؛هصصخت ال ةنيرقلاو «مومعلا ةغيص خجرت نأ ىلوألاو

 و نیلا اعود ىوضد لك ئوعدلاب دوستملا

 «لئاصملا دنع نوكت ام اًبلاغ اهنأل ؛ةثالثلا فانصألا هذه ركذو

 امم هوحنو ؛ماعطلا بيرختو «يناوألا رسكو «ثويبلا مده هلثمف ءالإو

 8 يلا نال ؛رئابكلا نم ةثالثلا هذهو . ةبيصملا دنع سانلا ضعب هلعفي

 .اهلعاف نم أربت

 برض : : لثم ؛ ةيداعلا ةايحلا يف دخلا برض ثيدحلا يف لخدي الو

 نيل. قش كَلْذِكَو «هنع يهنلل هجولا ىلع برضلا ه هركي نكل «هنبال بألا

 ' 2١ .ةبيصملا ريغ رمأل

 ي ل +

 ا : «ريخلا هدبعب هللا دارأ اذإ» : سنأ ثيدح يف هلوق

 ا ي يبنلا لوق ليلدب هتاذل اًدارم سيل ىلاعت هلل دارملا ّرشلا نكلو «رشلاو

 رشلا ديري هلا کلو ءهيلإ ناك هتاذل رشلا دارأ نمو 2 ”(كيلإ سيل رشلاو»

 . ةمكحلا نم هنمضتي ام رابتعاب اًريخ نوكي ذئنيجو ةمكحل

 ءهبنذب مرجملا ةذخاؤم : ةبوقعلا : ايندلا يف ةبوقعلاب هل لجع» :هلوق

 ىلع ةذخاؤملا يف الإ لاقت ال اهنكلو «بنذلا بقعت اهنأل ؛ ؛كلذب تيمسو

 .( 627/١ «ليللا ةالص يف ءاعدلا باب «نيرفاسملا اةالص) يف ملسم :هجرخأ 2.2



 11۷ هللا رادقأ ىلع ربصلا هللاب ناميإلا نم باب

 a هيْنَّذب ُهْنَع كَسْمَأ ؛ّرَّشلا ِهِدْبَعِب َداَرَأ اَذِإَو

 .رشلا

 اهريخأت نم اًريخ كلذ ناك :«ايندلا يف ةبوقعلاب هل لجع» :هلوقو

 باذع نإ» :نينعالتملل الب يبنلا لاق اذهلو «يهتنيو لوزي هنأل ؛ةرخآلل
 EFO نم نوهأ ايندلا

 ؛ىلعأ اذهو «بنذلا نع وفعلا وهو كلذ نم ىلوأ ريخ كانهو

 نكلو «هلك ريخلا وه اذهف ؛ةرخآلا يف الو ايندلا يف هبقاعي مل اذإ هللا نأل

 ةرخآلا ىلإ ةبوقعلا رخأت نأ رابتعاب اًريخ ةبوقعلا ليجعت لعج يك لوسرلا
 و

 ۱١۷[. :هط] يبو دسأ رخل ادعو :ىلاعت لاق امك ؛دشأ

 :ةريثك عاونأ ةبوقعلاو

 هبنتي دق ةيسحلا تابوقعلا نأل ؛اهدشأ يهو «نيّدلاب قلعتي ام :اهنم

 تفخ ول امك كلذو هللا هقو نم الإ اهل هبنتي الف ؛هذه امأ «ناسنإلا اهل

 كلذكو ءاهب نيهتسي هلعجت ةينيد ةبوقع هذهف ؛يصاعلا رظن يف ةيصعملا

 رمألاب مايقلا مدعو « هللا تامرح ىلع ةرْيَغلا مدعو «بجاولا كرتب نواهتلا

 :ىلاعت هلوق هليلدو E ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 .][4۹ : ةدئاملا] رود ضع مصب ل 20 در ا ْمَلَعَ 58 نإ

 .ةيسفنلاو ةيوضعلا ضارمألاك كلذو «سفنلاب ةبوقعلا :اهنمو

 . مهبيصت ضارمأ وأ «مهنادقفك ؛لهألاب ةبوقعلا :اهنمو

 .كلذ ريغو هفلت وأ هصقنك ؛لاملاب ةبوقعلا :اهنمو

 : يأ ؛«هنع كسمأ» :«هبنذب هنع كسمأ ؛رشلا هدبعب دارأ اذإو» :هلوق

 )۱٤۹۳(. ملسم هجرخأ (۱)



 هللا رادقأ ىلع.ربصلا هللاب ناميإلا نم باب ۱1۸

 . ةمايِقلا مْوَي هب َيِفاَوُي ىح

 . هتبوقع كرت

 لكلا نع هللا ا سلو هللا يا ا كاسمإلاو

 0 اار «ةمكح ا ؛ةخلاب ةمكحل

 ةيزاجني : يأ : هب هللا هيفاوي : يأ : «ةمايقلا موي هب يفاوي ىتحال :هلوق

 .نيملاعلا بر هلل مهروبق نم سانلا هيف موقي يللا وهو ءةمايقلا موي هب
 ١ : بابسأ ةثالثل ةمايقلا مويب يمسو

 تر ساتل موفي مي :ىلاعت هلوقل ؛مهروبق نم سانلا مايق - ١
 ْ .[5 :نيففطملا] يكمل

 ىف اوُنْماَح ترلاَو السر صن اتل :ىلاعت هلوقل ؛داهشألا مايق - ۲
 0١[. :رفاغ] 4دا موفي موو ايدل وريل

 تیا رول طْمَتْلا َنوْومْلا مسول :ىلاعت هلوقلا ؛لدعلا 0

 بيضأ اذإ ناسنإلا ةيلست :ثيدحلا اذهل فلؤملا اقايس نم ضرغلاو
 نم. نوهأ ايندلا تاتو ءاريخ نوكي دق كلذ نإف ن دال تاانعملاب

 .ةرخآلا ىلإ هتبوقع رخؤي مل هنآ هللا دمحيف «ةرخآلا باذع

 نإ :هل لوقنف ؛ةبيصم هتباصأو ةئيطخب تأي مل اًدَحأ نأ ضرف ىلعو

 نسخا :لاقو - YT/V\) ءءالبلا ىلع ربصلا يف ءاج ام باب .دهزلا) يف يذمرتلا : هجرخأ قد

 ' /5) ؛ةنسلا حرش » يف يوغبلاو ۱١(« ٤ص ) «تافصلاو ءامسألا» يف يقهيبلاو «- (بيرغ

(. : 

 هللا يضر رساي نب رامعو سابع نياو لقغم نب هللا قرف تويت اثم رهان اهل دحلاو

 .(175؟0) «ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس» :رظناو .هقرط عومجمب حيحص وهف ؛ مهنع



 ۱۱۹ هللا رادقأ ىلع ربصلا هللاب ناميإلا نم باب

 ااا هاهو وم مو ممم مو مم مم ومو هم و موو

 ءرجألا باستحاب هتاجرد عفرو ءربصلا ىلع ناسنإلا ناحتما ا نمااذه

 نأ ئطخي مل هنأ یری وهو «ةبيصمب بيصأ اذإ ناسنإلل زوجي ال نكل

 اًبنذ بصي مل اًدحأ نأ انضرف ولف «ةيكزت هذهف ؛ىطخأ مل انأ : لوقي

 اًبلق يقالت اهنكل ه اي ا

 ناك اذهلو ؟ال وأ ربصي له رظنيل بئاصملاب ناسنإلا هللا يلتبيف ؛هصحمت

NSكعوي امك كعوي  

 ىلع نيرباصلا ةبترم لانيف ربصلا تاجرد ىلعأ لانيل كلذو لانم نالجر

 ناك ةدشلا هذه عمو «عزنلا دنع هلك هيلع ددش كلذلو ءاههوجو ىلعأ

 هدم ‹كاتسي وهو ركب يبأ نب نمحرلا دبع هيلع لخدو «بلقلا تباث

 «كاوسلا ديري هنأ اهنع هللا يضر ةشئاع تفرعف «(هيلإ رظني : ينعي) هرصب

 هتنالأو هتمضقو كاوسلا تذخأف . معن هسأرب راشأف ؟كل هذخآ :تلاقف

 اًنانتسا نتسا هتيأر ام :ةشئاع تلاق ءهب نتساف «هاّيإ هتطعأف لكك لوسرلل

 . «ىلعألا قيفرلا يف :لاقو هدي عفر مث «هنم نسحأ

 ةدشلا هذه عم ميظعلا ربصلاو نيقيلاو تابثلا اذه ىلإ رظناف

 «نيرباصلا تاجرد ىلعأ يب لوسرلا لصي نأ لجأل اذه لك «ةميظعلا

 نمف .تاجردلا ىلعأ لان ىتح هللا يف ربصو «هللاب ربصو «هلل ربص

 ىلع لدي هنإف ؛ هيئاعم ع نم مظعأ هبئاصم نأ هسفن هتثدحف « ةبيصمب بيصأ

 .اذه رذحيلف ؛هب هيلع ٌنَمَيو هلمعب هبر

 :نارمأ انل حضتي كلذ نمو

 ًاليجعتو هتائيسل اًريفكت ربتعت بئاصملاب ناسنإلا ةباصإ نأ - ١

 «ةلصلاو ربلا) يف ملسمو ot /t)» «ضرملا ةدش باب «ىضرملا) يف يراخبلا :هجرخأ )1(

 .هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم )1441/4 «نمؤملا باوث باب

 AY FT) اك يبنلا ضرم باب «يزاغملا) يف يراخبلا : هجرخأ قفز



 هللا رادقأ ىلع ربصلا هللاب ناميإلا نم باب ش لح

 هللا نو ءِءالبلا مظع م م ِءاَرَجلا َمْظِع َّنإ» : قو اا يلا َلاَقَو

 2ظ2ظ07000 3205 ,ممالتبا ءاَمْوَق بح اَذِإ ىَلاَعَت

 .ةرخالا يف ل اهريخات نم يخ اخو ءايندلا يف ةبوقعلل

 2 ملا لفل بالا نم رفا تتاسنلا ةو ف 3

 .دسجلا نم سأرلا ةلزنمب ناميإلا نم ربطلاو «نيرباصلا تاجرد

 ثيدجلا اذه :هرخآ ىلإ «ءازجلا مظع نإ» : ايب يبنلا لاقو :هلوق
 هيباَحَصَم - ل ىبنلا نع «هنع هللا ىضر كلام نب سنأ. نع يذمرتلا هاور
 يأ .«ءالبلا مظع عم ءازجلا مظع نإ» :- هلبق يذلا ثيدحلا يباحص
 راص ناسنإلا ربصو دشأ ءالبلا ناك املكف ءءالبلا عم ءازجلا مظع لباقتي
 سيلف ءهناسحإ نم لقأب نسحملا يزجي ال لْدَع هللا نأل ؛مظعأ ءازجلا
 ىلع ليلد اذهو «رسك اذإ رسكلا ىلع ءازجلاك اهكاشي ةكوشلا ىلع ءازجلا
 .باصملا ةيلست هيفو ءاّدحأ ملظي ال هنأو «هللا لدع لامك

 رّدقُي امب مهربتخا :يأ :«مهالتبا اًموق بحأ اذإ هللا نإو» :هلوق
 هب ا ءلهألا نادقفو «ضارمألاك ؛ةينوكلا رومألا نم مهيلع

 ا٠ ©9 اليت نامل كَ لرب ُنَح 6إ : ىلاعت لاق «ةيعرشلا رومألا نم
 ؛ربملا هرمأو ةمعنلاب هللا هركذف ء[٤۲ ٠۲۳ :ناسنإلا] كير رحل
 PE RC يذلا اذه

 لجرو» :ثيدحلا يف امك : هللا مراحم نع ربصلا ءالتبالا نم كلذك

 )١( قالصلا رظتني دجسملا يف سلج نم باب «ناذألا) يف يراخبلا :هجرخأ ۱٤١/١(«

.(V10/Y ةقدصلا ءافخإ باب «ةاكزلا) يف ملسمو» 



 ۱۲۱ هللا رادقأ ىلع ربصلا هللاب ناميإلا نم باب

 و ا چا

 ُةئَسَح .«طخشلا ُهَلْف ؛طخَس نَمَو ءاَضَرلا ُهَلَف ؛يِضر ْنَمَف

 نيك

 «هللا فاخأ ىنإ :لاقف ؛لامجو بصنم تاذ ةأرما هتعد هؤازج اذهف ¢

 .هلظ الإ لظ ال موي هلظ يف هلظي هللا نأ

 » :(طخسلا هلف ؛طخس نمو ءاضرلا هلف ؛ىضر نمف» :هلوق

 هللا يضر اذإو ؛هللا نم اضرلا هلف : يأ ؛«اضرلا هلف» : باوجلاو «ةيطرش

 هللا ءاضقب اضرلا :اضرلاب دارملاو ءاًعيمج هنع سانلا ىضرأ صخش نع

 اضرلا لباقف «طخس نمو» :هلوق ليلدب بجاو اذهو ؛هللا ءاضق هنإ ثيح نم

 .ةينوكلا ةيردقلا بئاصملا نم نوكي ام ىلع ربصلا مدع وهو ‹ طخسلاب

 ؛هيلعف لوقي نأ قايسلا ىضتقم نأ عم ؛طخسلا هيلعف» انه لقي ملو

 ٤١[. :تلصف] ياهل هسا ْنَمَو هيف الص َلِيَع نتا : ىلاعت هلوقك
 ُهنمَل مه َكِيَْوأ» :ىلاعت هلوقك ؛ىلع ىنعمب ماللا نإ :ءاملعلا ضعب لاقف
 .ةنعللا مهيلع : يأ ؛[١ :دعرلا] #راًدلأ هرس و

 :يأ ؛قاقحتسالل نوكتف «هيلع يه ام ىلع ماللا نإ :نورخآ لاقو

 : ىلاعت ؛«ىلع» نم غلبأ نوكتف «هل هقاقحتساب طخسلا هيلع راص

 . حصأ اذهو ءاهل مهقاقحتساب مهيلع تّقَح : يأ ؛ نمل 1 أ زك کیو

 تافصلا نم يهو «- لجو زع - هلل اضرلاو طخسلاو ةبحملا تابثإ

 نسحل :لاقو 177(  /۷ «ءالبلا ىلع ربصلا يف ءاج ام باب «دهزلا) يف يذمرتلا :هجرخأ (1)

 حرش» يف يوغبلاو يالا ءءالبلا ىلع ربصلا باب ا عع نباو «- ؟بيرغ

 ثيداحألا ةلسلس»و «(4917 )1١/ «ةاكشملا» :رظنا .نسح هدانسإو .(؟ 465 /ه) «ةنسلا

 )١45(. «ةحيخصلا

 .(۱۰۳۱) ملسمو 579(2) يراخبلا :هاور (؟)



 هللا رادقأ ىلع ربصلا هللاب ناميإلا نم باب نفي

 : ٌلِئاسُم هيف ©

 . نبال يآ ريف : ىلوألا

 . هّللاب ناَميإلا َنِم اذه َّنأ : ةيناثلا

 ر 59 اذإ» : هلوق يف (اذإ) نأل ؛ىلاعت هللا ةئيشمب اهقلعتل ةيلعفلا

 ؛ .ةيلعفلا تافصلا نم وهف ؛ ثذحي بحلاف < «لبقتسملل

 ذوجو دنع هضغبيو «ةبحملا ببس دؤجو دنع دبعلا بحي ىلاعت هللاو
 مايألا نم موي يف صخشلا اذه نوكي دقف ءاذه ىلعو < «ضغبلا ببس
 امأو :هتلع عم رودي مكحلا نأل ؛هللا ىلإ اًضَعْبُم رخآ يفو هللا ىلإ اًبوبحم
 لهأو ءاهوحنو ناسحإلاو لدعلاو ريخلا بحي هللا لپا ؛لامعألا
 هتدارإ وأ باوثلاب اضرلاو ةبحملا .نولّووْيَف ءتافضلا هذه نوركني ليوأتلا
 يضتقي تافصلا هذه تابثإ نأل :اولاق ءاهتدارإ وأ ةبوقعلاب طخسلاو

 هجولا ىلع - لجو زع - هلل اهتوبث باوصلاو «نيقولخملا ةهباشمو صقنلا
 لك يف بجيو .ليوأتلاب لوقي نم اهتبثي يتلا تافصلا رئاسك هب قئاللا
 : ناأرمأ هسفنل هللا اهتبثأ ةفص

 .اهرهاظو اهتقيقح ىلع اهتابثإ ١
 . فييكتلا وأ ليثمتلا نم رذحلا - ؟

 : ! :لئاسم هيف

 للي ْنمْوُي سو :ىلاعت هلوق يهو :نباغتلا ةبآ ريسفت :ىلوألا ©
 ا ل ا :نباغتلا] 4 بَ ده
 . بابلل

 أوه (اذه) :هلوقب هيلإ راشملا : هللاب ناميإلا نم اذه نأ :ةيناثلا ©

 1 1 . هللا زادقأ ىلع ربصلا



 لفي هللا رادقأ ىلع ربصلا هللاب ناميإلا نم باب

 .بَسّنلا ىف ٌنْعّطلا : ةثلاثلا

 «َبوُيِجلا مشو دوُدُحلا َبرَض ميف ٍديِعَولا ُهَدِش :ةعبارلا
 .ةّيِلِهاَجلا ىّوعَدي اَعَدَو

 لا ودعي هللا داو[ ةمدلغ ::ةسفاخبلا

 كلا هب هللا ُةَداَرِإ : ةسداسلا

 :ديَعْلِل هللا تي ُةَمَالَع «ةمباسلا

 . طخسلا مي رحت : ةنماثلا

 . ءالَبلاب اًضّرلا ُباَوَن : ةعساتلا

 ءرفكلا نم وهو «هيفن وأ هبيع يهو :بسنلا يف نعطلا :ةثلاثلا ©

 .ةلملا نم جرب ال هنكل

 وأ «بويجلا قش وأ ءدودخلا برض نميف ديعولا ةدش :ةعبارلا ©
 . هنم أربت هك يبنلا نأل : ةيلهاجلا ىوعدب اعد

 هللا هل لججعُي نأ وهو :ريخلا هدبعب هللا ةدارإ ةمالع :ةسماخلا ©

 .ايندلا يف ةبوقعلا

 وهو «ءرشلا هب هللا ةدارإ ةمالع :ىأ :رشلا هب هللا ةدارإ :ةسداسلا ©

 1 .ةرخآلا يف ةبوقعلا هل رخؤي نأ

 .ءالتبالا يهو :دبعلل هللا بح ةمالع :ةعباسلا ©

 : للي هلوقل ا ا : ينعي : طخسلا ميرحت : ةنماثلا ©

 .ديعو اذهو .؛طخسلا هلف ؛طخس نم»

 ؛دبعلا نع هللا اضر وهو :ءالبلاب اضرلا باوث :ةعساتلا ©

 . ؛اضرلا هلف ؛يضر نم» : يَ هلوقل

 ا #



 ءايرلا: يف ءاج ام باب 5 : 1۲4

 ٌباَب
 ِءايَرلا يِف َءاَج ام

aeuseananaenosarananenarencesanenonesenenaenenceoeenetonanensenekhecesesnronenecarenenesenes 

 لجأل همكحب حصفي ملف ؛ةمجرتلا قلطأ ىلاعت هللا همحر فلؤملا

 . هيف ءاج ام ىلع ءايرلا ىلع هسفنب ناسنإلا مكحي نأ

 «سانلا هاريل المع لمع : يأ ؛يئاري ىءار ردصم :ءايرلا فيرعت *

 لمع: نم كلذ يف لخديو «ةدهاجمو اًداهج دهاج :لاقي امك ةاءارم لاقيو

 , هب هللا عْمَس عّمَس نمو «هب هللا ىءار ىءار نم» :لاق

 اًدِإَو8 :ىلاعت لاق «نيقفانملا تافص نم وهو لح ءايرلاو

 ياليت لإ هک توکی لو ساتل نوه لاس اوما ةولّصلأ لإ اوما
 ]4۲ : ءاسنلا]

 أ

 :نيماقم يف ثحبُي ءايرلاو

 .همكح يف :لوألا ماقملا

 هتدابغب دصق ناسنإلا نأل ؛رغص ألا كرشلا نم ءايرلا : :لوقنف

 :لاقف ؛رغصألا كرشلل ميقلا نبا لكم دقو ءربكألا ىلإ لصي دقو هللا ريغ

 .'ربكألا ىلإ لصي دق ريثكلا ءايرلا نأ ىلع لدي اذهو ««ءايرلا ريسي لثم»

 باب ءدهزلا) يف ملسمو ء(١/١۱۹ «عمسلاو ءايرلا باب «قاقرلا) يف يراخبلا :هجرخأ (9)

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح .(۲۲۸۹ ٤/ «ءايرلا ميرحت



 "١ ءايرلا يف ءاج ام باب

 ايا اا ااا ااا او ممم مر م م هوم وم م مم مم وملف

 ةثالث ىلع وهو «ءايرلا اهطلاخ اذإ ةدابعلا مكح يف :يناثلا ماقملا

 : هجوأ

 «لصألا نم سانلا ةاءارم ةدابعلا ىلع ثعابلا نوكي نأ :لوألا

 ةدابعلاو كرش اذهف ؛هللا هجو دصقي ملو سانلا ةاءارم لجأ نم يلصي ماق

 . ةلطاب

 لماحلا نوكي نأ ىنعمب ءاهئانثأ يف ةدابعلل اًكراشم نوكي نأ : يناثلا

SE 

 لكب حيحص اهلوأف ؛اهلوأ ىلع اهرخآ ينبني ال ةدابعلا تناك نإف

 ةقدصلل اهدعأ دق لاير ةئم هدنع لجر :كلذ لاثم .اهرخآ لطابلاو «لاح

 اهمكح ىلوألاف ؛ةيقابلا نيسمخلا يف ىءارو اًصلخم نيسمخب قدصتف
 . ةلطاب ةيناثلاو «حيحص

 :نيلاح ىلع يهف ؛اهلوأ ىلع اهرخآ ينبني ةدابعلا تناك اذإ امأ

 ال هنإف ؛ههركيو هنع ضرعي لب «هيلإ نكسي الو ءايرلا عفادي نأ أ

 هب ْتَنَّدَح ام يتمأ نع زواجت هللا نإ» : هك يبنلا لوقل ؛اًئيش هيلع رث

 نيتعكر يلصي ماق لجر :كلذ لاثم ."”«ملكتت ا لمعت لام اهم
 ال كلذ نإف ؛هعفادي راصف ءايرلاب ٌسحأ ةيناثلا ةعكرلا يفو «هلل اًصلخم

 .اًئيش هتالص ىلع رثؤي الو هرضي

 عيمج لطبت ذئنيحف ؛هعفادي الو ءايرلا اذه ىلإ نئمطي نأ - ب

 باب «ناميإلا) يف ملسمو 00177 /4 ءاّيسان ثنح اذإ باب ناميألا) يف يراخبلا :هجرخأ (1)

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم ؛(١/5١1 «سفنلا ثيدح نع هللا زواجت



 ءايرلا ىف ءاج ام باب له

 < 9 4 و لني رس ا اإ ل ا هللا لر 04 رر 9

 ماق لجر :كلُذ لاثم .هب طبترمو اهلوأ ىلع ينبم اهرخآ نأل ؛ةدابعلا

 هساسحإل ءايرلا هيلع أرط ةيناثلا ةعكرلا يفو هلل اًصلخم نيتعكر يلصي

 ظابترال اهلك هتالص لطبتف ؛هيلإ عزنو كلذل نأمطاف ؛هيلإ رظني صخشب

 eT هنإف ؛ةدابعلا ءاهتنا e : ثلاثلا
 نوكي ناوذعلا اذه نإف ءةقدصلاب ىذألاو ُنَملاك ؛ناودع هيف نوكي نأ الإ

 ك اغا لأ اهنا: ىلاعت هلوقل ؛اهلطبيف ةقدصلار جأل لباقم همنإ
 .[155 :ةرقبلا] 4ىدّألاَو َنَمْلآِب مكيقَدص اول

 انمنإ اذه نأل' ؟هتدايعب سانلا ملعب ناسنإلا حرفي نأ ءايرلا نم سيلو

 أ .ةذابعلا نم غارفلا دعب أرط

 لب ءةسفت يف ةعاطلا لعفب ناسنإل حرفي نأ اًضيأ ءايرلا نم سيلو

 ؛ هتائينس هتءاسو هتانسح هنرس نم» : كي يبنلا لاق ءهناميإ ىلع ليلد كلذ

 ىرشب لجاع كلن :لاقف ؛كلذ نع هلي يبنلا لثس دقو ””«نمؤملا كلذف
 . ””«نمؤملا

 01 هي

 لة ايا رمأي : كلن رس انآ اإ لث# :ىلاعت هلوق

 نيل هنأو «ةيرشبلا ىلع ةي يبنلا رْصَق وهو ءمكلثم رشب انأ امنإ :سانلل

 )١( ةيآلا :فهكلا ةروس 1

 1 «ةغامجلا موزل يف ءاج ام باب «نتفلا) يف يذمرتلاو c(1 4/0 دمحأ : هجرخأ قفز

 ' . هنع هللا يضر رمع ثيدح نم ؛- «بيرغ « خيحص |« نسخا : : لاقو - ( ۳

 ۲٠۳٤/٤(. «حلاصلا ىلع ىنثأ اذإ باب ءةلصلاو:ربلا) يف ملسم :هجرخأ ()



 ۱۲۷ ءايرلا ىف ءاج ام باب

 ظل ا اللا

 باب نم لثملا ركذف لني :هلوقب ةيرشبلا هذه ذكأو ءاَكَلَم الو ابر

 . ةيرشبلا قيقحت
 هنمو «ءافخو ةعرسب مالعإلا :ةغللا يف ٰيخولا : 4إ ىر :هلوق

 هب اوحيَس نأ لإ واک بارخیلا نم ویر ل جغ :ىلاعت هلوق
 ١١[. :ميرم] «اًيِشَعو

 . عرشلاب هللا مالعإ : عرشلا يفو

 نم هريغك يحولاب زيمتم وهف لَك هنيبو انئيب قرفلا وه :يحولاو
 . لسرلاو ءايبنألا

 بئان ردصم ليوأت يف ةلمجلا هذه : دیو مك هَل مم :هلوق

 الإ مكهلإ ام :اهانعم نوكيف +( هقيرط رصح اهيفو € لعاف
 هريغ هعم كرشت نأ كب قيلي ال هنإف ؟؛كلذ تبث اذإف هللا وهو ءدحاو هّلإ
 نك نقل :اذُه دعب ىلاعت لاق كلذلو «هقح صلاخ يه يتلا ةدابعلا يف

 و مر 2.

 ١٠١[. :فهكلا] 4اَدَمَل ير داور كرش الو الص مَع لمعي وير اقل أوم

 بلطلا :ءاجرلاب دارملا يير لمل أمي هك نف :ىلاعت هلوقف
 ةاقالملا انه ايقللاب دارملاو ءهبر ىقلي نأ لّمْؤُي ناك نم :يأ ؛لمألاو
 :نيعون ىلع ايقللا نأل ؛ةصاخلا

 لإ يك ك ٌنَسنإلا ايي :ىلاعت لاق «ناسنإ لكل ةماع :لوألا
 نأ :كلذ ىلع اًعَرفُم لاق كلذلو .[5 :قاقشنالا] 4ِهيِقْكمَم احدك كير
 LD [۸ ۷ :قاقشنالا] ابي اهَمِح بسام وص © فيمي ٌدَبتِك نأ نم
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 ٠١[. :قاقشنالا] ةيآلا €. . . رع هارو ميك قوأ نم امو

 هذه يف امك ميعنلاو اضرلا ءاقل وهو «نينمؤملاب ةصاخلا : يناثلا



 ءايرلا يف ءاج ام باب ۰ ۱۲۸

9000nemaucecenenonceneesescececannsonensesesvvnemnenenabensenserasabansnscsnnavasancnnenens 

 ٠ ملعلا لهأ ضعب كلذ ركذ امك «ىلاعتو كرابت هتيؤر نمضتتو «ةيآلا

 رمألاو طرشلا باوجل ةطبار ءافلا كاَكِنَص المع لمعي :هلوقف

 ؛ هناحبس 2 يذلا هجولا ىلع هللا ىقلي نأ ديريإ 9 : يأ 0

 نم دهاشلا هجو اذهو .اًباوص اًصلاخ ناك ام انا لمعلاو

 » ؛ 6 هلوق كلذ ىلع ليلدلاو ءهللا هجو هب دِضُق ام :صلاخلاف

 . «تاينلاب لامعألا

 e ‹ هللا ةعيرش ىلع ناك ام :باوصلاو

 .”"در وهف ؛انرم هيلع سيل المع لمع نم»

 نازيم : ا ؛لامعألا نازيم ناثيدحلا ناذمه :ءاملعلا لاق اذهلو

 . ةرهاظلا لامعألا نازيم : ئناثلاو . ةنطابلا لامعألا

 .داشرإلا يهنلاب دارملاو «ةيهان :ال : (ةرذ آو :هلوق

 هللا قح صلاخ اهنأل ةدابعلا صح : : اد كير داعب » :هلوق

 الو كنقلخ كبر نأ امكف .«ةلعلا ىلإ ةراشإ «براا ةملكب ىتأ كلذلو

 مل كلذلو «هدحو هل ةدابعلا نوكت نأ بجيف ؛كقلخ يف ٌدحأ هكراشي ٠

 :ىلاعت هلوقك ؛ليلعتلا باب نم برلا ركذف «(هللا ةدابعب كرشي ال) : لقي

 ١ :ةرقبلا] 4كم ني يأ قلع ىلا کر اودبْعأ شالا اا

 ٠٥۱١(. /۳) ملسمو ؛(١) يراخبلا :هجرخأ (۱)

 ًالوصوم ملسمو 23٠١/5 «شجنلا باب «عويبلا) يف مزجلا ةغيصب اًقلعم يراخبلا :هجرخأ- (0)
 < و ١١١١(. /۳ «ماكحألا ضقن باب «ةيضقألا) يف



 ۱۲۹4 ءايرلا ىف ءاج ام باب

 ء شل ىَنْغَأ انأد :ىَلاَعَت هللا َلاَق :اًعوُقْرَم َةَرْيَرُه ا ْنَعَو

 132707770 ؛ يِرْيَغ هيف ىِعَم ُكَرْشَأ الَمَع َلِمَع ْنَم ءكْرّشلا ْنَع

ork 

 .دحأ لكل ةماع نوكتف ؛يهنلا قايس يف ةركن (اًدَحَأ» :هلوقو

 .هنع يهنلا يف الخاد نوكيف «كرشلا نم ءايرلا نأ :ةيآلا نم دهاشلاو

 ضعب اهب ٌلدتسا دقو «ىلاعت هللا ةاقالم ىلع ليلد ةيآلا هذه يفو
 ليلد اهيفو .ةهجاوملا اهانعم ةاقالملا نأل ؛هللا ةيؤر توبث ىلع ملعلا لهأ
 «ةيرشبلاب هلاح رصح هنأل ؛دبعي نأ قحتسي ال رشب ةي لوسرلا نأ ىلع

 . هللاب ةيهولألا رصح امك

 انت د %

 هيوري ثيدحلا اذه :«ىلاعت هللا لاق» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوق

 .يسدقلا ثيدحلاب عونلا اذه ىمسيو «ةبر نع هيي يبنلا

 . «كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ انأ» :هلوق

 تفيضأ اذهلو ءاّيضام ًالعف تسيلو «ليضفت مسا :«ىنغأ» :هلوق

 ؛هريغ عم هتكرش نع ينغتسي ءاكرشلا ضعب ناك اذإ : ينعي .ءاكرشلا ىلإ
 .ةكراشملا نع ءاكرشلا ىنغأ هللاف

 هل صلاخلا لمعلا الإ لبقي الو ءاّدبأ كرش هيف هل المع لبقي ال هللاف
 !؟هريغ ىلإ هقح نم اًئيش فرصت فيكف ؛هدحو قلاخلا هنأ امكف «هدحو

 « هيلي طل كيلا كرإ» :نامقل نع هللا لاق اذهلو ءًالدع سيل اذهف
 كحلاصم لكب الماك اًدادعإ كّدَعأو كقلخ يذلا هللاف ١[« :نامقل]

 الف !؟هريغ ىلإ هقح نم اًئيش فرصتو بهذت مث «هيلإ جاتحت امب كّدَمأو
 .ملظلا ملظأ نم اذه نأ كش



 ءايرلا ىف ءاج ام: باب ۰ ۰

 . لسم هاور دة د شو هکر

 «ةالص نم لمع يأ معتف ؛طرشلا قايس يف ةركن :«المع» :هلوق
 ش .هريغ وأ ؛داهج وأ ‹جح وأ «مايص وأ

 . هيف كرشأ يذلا هلمع ىلع هبثأ مل : يأ :(هكر شو هتكرت» :هلوق

 نأل a كتف اة لإ كرتا انما لضي كفو

 . هيلع :تام اذإ لامعألا طبحي كرشلا

 9 a 1 نسا «هيف ذر يذلا هلمع :هكرشب ا

 ا كلذ كرتي ال هلا ناف

 :ثيدحلا اذه نم دافتسيو *

 ١ «كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ انأ» :هلوقل ؛ىلاعت هللا ىنغ نايب :

 .هقح يف هللا عم اّدحأ كرشي نأ دحأل زوجي ال هنأو هلل تح مظع نايب - ١

 ْ ' هکر شو هتكرتا :هلوقل ؛ءايرلا هبحاص يذلا لمعلا نالطب - *

 ىلع لدي ةلوبق مايو او مناط نأل ايزل مويه

 .مَّرَحُم وهف ؛ ؛بضخلا بجوأ امو «بضغلا

 ملو شا ا ا

 e لزي

 كنف ني ذك

 : ۲۲۸4/٤(. شا ريغ هلمع يف كرشأ نم باب «دهزلا) يف ملسم :هجرخأ (1)



 1۳۱ ءايرلا ىف ءاج ام باب

 مُكَيَلَع فو وُ ام مريخ ًالا» :اَعوُفْرَم ٍديِعَس يبأ ْنَعَو
 RSE .«؟لاًجدلا حيسَملا َنِم يِدْنِع

 هيبنت اهنم ضرغلاو «ضْرَع ةادأ : الأ :ديعس يبأ ثيدح يف هلوق

 . اهب نايتإلا غف نم غلبأ وهن ؛ِبَطاَخُملا

 . يذلا ىنعمب لوصوم مسا :ام :اوه امب» :هلوق

 نم لك هنأل لب لوسرلا دنع يأ :«يدنع مكيلع فوخأ» :هلوق

 ةنتف يه ضرألا يف ةنتف مظعأو «نتفلا لك مهيلع فاخي نينمؤملاب هتمحر

 نم دشأ يفخلا كرشلا اذه ةنتف نم ةي يبنلا فوخ نكل «لاجدلا حيسملا

 بعص هنم صلختلا نأل ؛كلذك ناك امنإو «لاجدلا حيسملا ةنتف نم هفوخ
 اهتدهاجم ءيش ىلع يسفن تدهاج ام» :فلسلا ضعب لاق كلذلو ءادج

 هلإ ال :لاق نم ىتعافشب سانلا دعسأ» : ب ىبنلا لاقو ««صالخإلا ىلع
 نم دب ال لب ءاهب ظفللا درجم يفكي الو ««هبلق نم اًصلاخ هللا الإ
 .- لجو زع - هلل ناسنإلا اهب دبعتي لامعأو صالخإ

 «ىنميلا نيعلا حوسمم :يأ ؛حيسملا :«لاجدلا حيسملا» :هلوق

 :لاجدلا يف نيبيع هيب يبنلا ركذف

 لاق امك ؛ىنميلا نيعلا روعأ لاجدلا نأ وهو «يسح امهدحأ

 روعأ لاجدلا نإو روعأب سيل هنإ «مكيلع ىفخي ال هللا نإ» : يب يبنلا
 اولا

 ىلإ ةبسن هنأب لاقي وأ «ةغلابم ةغيص وهف ؛لاجدلا وهو «يونعم يناثلاو

 «مدآ ينب نم لجر وهو «هيومتلاو بذكلاو لَجَّدلا وهو «هل مزالملا هفصو

 .ةريره يبأ ثيدح نم 0 «ثيدحلا ىلع صرحلا باب «ملعلا) يف يراخبلا : هجرخأ )%0

 يف ملسمو ٤۸۸/۲(« ؛ميرم باتكلا يف ركذاو باب ءءايبنألا) يف يراخبلا :هجرخأ (؟)

 .رمع نبا ثيدح نم ؛(٤/۲۷٤۲۲ «لاجدلا ركذ باب «نتفلا)



 ةايرلا يف ذاءاج ام باب ٍ ۳۲

 E E 211111110110111 ' ٌىِفَحْلا كرشلا» : لاق ۔ یّلب :اوُلاَق

 E كو «هب سانلا نتفيل هج رخي هتمكحب ئلاعتو هناحبس هللا نكلو

 . لاجدلا ةنتف نم دشأ ةنتف ةعاسلا موقت ت نأ ىلإ مدآ لح ذنم ايندلا يف ام ذإ

 مولغملا : نم ناك ىتح ترهتشاو ثيداحألا هب تتبث لاجدلا حيسملاو

 دقو «ةالص لك يف هنم هللاب اوذوعتي نأ هتمأ رمأ لي يبنلا نأل ؛ةرورضلاب

 نأ نكمي الو ضقانتم هتفص نم درو ام :اولاقو هراكنإ سانلا ضعب.لواح
 : هللا ةردقو «مهئاوهأو مهلوقعب ثيداحألا نوسيقي ءالؤه نکل «هب قدصي

 ' ماظن اهل سمشلاو ةنس نع دحاولا مويلا نوكي فيك :نولوقيو «مهتردقب
 «هللا وه ماظنلا اذه لعج يذلاف ؛هللاب مهنم لهجن كش ال اذهو ؟هادعتت ال

 رّدَكَتَتو «سمشلا رّوكُت ةمايقلا مويف ؛ءاش ىتم ِهرّيَغُي نأ ىلع رداقلا وهو

  لثمب ثيداحألا هذه ُدَرَو .«نك» ةملكب كلذ لك «ءامسلا .طَّشْكُو «موجنلا

 إ لاق «هردق قح هللا ريدقت مدعو ناميإلا فعض ىلع ليلد ليلاعتلا هذه

 , هنأ هب نىمۇن يذلاف .[51 :رمزلا] 6 ورد ی هلل ًاورَدَق امو :ىلاعت

 .وكو هللا لوسر نع تبث ام لك هنم لصحيو: «نامزلا رخآ يف جريس

 يلع كيو انا ا رفا ا ر ءيش لك ىلع هللا نأ نمؤنو

 ,نف ثيبخلاو رفاكلا نم نمؤملا زيمتيل ؛مهنيد نع منهنتفي نم سانلا
 ال مويو اَعّرُش مهِتْبَس موي ناتيحلاب ليئارسإ ينب هللا ىلتبا ام لثم «بيطلا

 ا نأب نينمؤملا هللا ىلتبا ام لثمو ما و

 وا «بيغلاب هفاخي نم هللا ملعيل مهحامرو مهيديأ هلانت «مُرُح مهو
 وود ا م

 بحي نم سالا نوو : ىلاعت لاق ءاهب مهنحتمي ءايشأب سانلا دارفأ هللا يلتبي

 ری وهج لك بقا ةن ُهْئِلَمأ نل وِ أملا 2ع باسا دي فرع ع ها

 ١١[. :جحلا] ةو اي مدل

 .يلجو يفخ نامسق كرشلا. :«يفخلا كرشلا» :هلوق



 ۳ ءايزلا ىف ءاج ام باب

 .«هيلإ لُجَر ِرَطَن ْنِم ىَرَي اَمِل ُهَتَالَص ْنْيَرَف يْلَصِفَف لُجّرلا موفي
 1 WP of) مس
 .دمحا هاور

 هللا ءاش ام لوق وأ هللا ريغب فلحلا :لثم لوقلاب ناك ام : َيِلَجلاِف
 . اًميظعت هللا ريغل ءانحنالا :لثم لعفلاب وأ «تئشو

 ملعي ال ذإ ؛نيِبَي ال هنأل ؛ءايرلا لثم «بلقلا يف ناك ام : ّيِفَحلاو
 يذلا وه اذهو ««رئارسلا كرش» اًضيأ ىّمَسُيَو هللا الإ بولقلا يف ام

 ةمايقلا موي باسحلا نأل :[14 :قراطلا] ربا لب مي : هلوقب ا
 يف ام َلِصضْحَو 6 رولا يف ام عب اإ لمي کف :ىلاعت لاق ءرئارسلا ىلع
 رمأي ناك نميف حيحصلا ثيدحلا يفو ٩ ٠١[. :تايداعلا] «ٍروُدُصلَأ
 ىتح رانلا يف ىقلي» هنأ :هلفعيو ركنملا نع ىهنيو هلعفي الو فورعملاب

 لهأ هيلع عمتجيف «هاحرب رامحلا رودي امك اهيلع روديف «هنطب باتقأ قادن
 نع ىهنيو «هلعفي الو فورعملاب رمأي ناك هنأ مهربخيف ءهنولأسيف «رانلا
 . "«هلعفيو ركنملا

 كلذ يف ىواستي :«هتالص نيزيف ءيلصيف «لجرلا موقي» :هلوق
 َقّلَعُي مكحلا نأ يأ «بقّللا موهفم ىمسي انه صيصختلاو «ةأرملاو لجرلا
 . لثملا برضل نكلو صيصختلا دصقل ال «فرشأ وه امب

 دنع نيديلا عفرو «ةنينأمطلاب اهنسحي : يأ :«هتالص نيزيف» :هلوقو

 : . كلذ وحنو «ريبكتلا
 ؛دئاعلا فذحو «ةلوصوم ةام» :؛هيلإ لجر رظن نم ىري امل» :هلوق

 لاقو ١41٠05/7(2  «ةعمسلاو ءايرلا باب «دهزلا) يف هجام نباو «(۳۰/۳) دمحأ :هجرخأ (۱)
 . (امهيف فلتخم نمحرلا دبع نب حيبرو ديز نب ريثكو «نسح هدانسإ» :«دئاوزلا» يف
 .هححصو (۳۲۹/۲) مكاحلا هجرخأو

 باب ءدهزلا) يف ملسمو ء(١/١۳٤ ؛رانلا ةفص باب «قلخلا ءدب) يف يراخبلا :هجرخأ (۲)
 )4° t/ ءهلعفي الو فورعمب رمأي نم ةبوقع



E.ءايرلا ىف ءاج ام باب ش  

 :لئاسق ۾ هيف ©

 0 يآ ريف 0

 هللا ريغ

 . ىلا | لاَ 1 كيث بجوُملا با : ةثلاثلا

 فارارى هلا بانألا نم نأ باا

 | ١ :ِءايرلا َنِم باَحْضَأ ىَلَع هك يلا فح :ةسماخلا

 د م ا اسر ا ا يآ

 E «هبلقب همظعُب وأ هناسلب هحدميف لجرلا اذه هاريل هتالص

 : لئاسم هيف

 .اهيلع مالكلا قبسو :فهكلا :ةيآ ريسفت : ىلوألا ©

 ءيش هلخد اذإ حلاصلا لمعلا در يف ميظعلا رمألا :ةيناثلا ©

 ىلع عاض هنأل ؛ اًميظع راصو «اهكرشو هتكرت# : هلوقل كلذو : هللا ريغل

 . كلذ نم د لجو زع - هللا بضغ ىلع: لدت ثيذحلا ئوخفو «اًراسخ لماعلا

 : ينعي :ىنغلا لامك وهو «كلذل بجوملا ببسلا ركذ :ةثلاثلا ©

 وهو ؛كرش هيف لمع لك نع لجو زع - هللا ىنغ لامك وه درلل بجوملا
 ا E علاقلا لمعلا نكل» «لمع لك نع ينغ

 بابسأ 'نم .:يأ :ءاكرشلا ريخ ىلاعت هنأ بابسألا نم نأ :ةعبارلا ©

 لاك الف «ءاكرشلا ريخ هللا نأ اًدحأ هللا ا اذإ 0 در

 كلو : E نام يبنلا فوخ :ةسماخلا ©



 اوان ءايرلا يف ءاج ام باب

Eمزقلا نار كرد لقا هلآ  EEاهني رن كل  

 . ِهْيلِإ لُجَر ٍرظَن ْنِم ىَرَي اَمِل

 . «لاجدلا حيسملا نم يدنع مكيلع فوخأ وه امب مكربخأ الأ» :ِهنلك هلوقل

 باب نم كلذ نم مهدعب نم ىلع فوخلاف ؛هباحصأ ىلع كلذ فاخي ناك اذإو

 ::قلوأ

 ىري امل اهنيزي نكل هلل يلصي ءرملا نأب كلذ رسف هنأ :ةسداسلا ©

 فوخأ نوكيف ؛ءايرلا ىلع اًمامت قبطني ريسفتلا اذهو :هيلإ لجر رظن نم

 حيسملا نم هتمأ ىلع ةي يبنلا فوخ ةلأسم فلؤملا ركذي ملو

 .هتمأ ىلع ايب يبنلا هفاخي اميف ال ءايرلا يف ماقملا نأل ؛لاجدلا

 ع # #



 ايندلا هلمعب :ناسنإلا ةدارإ كرشلا نم باب : ليغ

 ّباَب

 ايْندلا ِهِلَمَعب ٍناَسْنإلا ُةَداَرِإ ِكْرشلا َّنِم

 ك0 ا اال ااا ااا لا ياا اي يا

 .٠ كرشلا ضعب :.يأ ؛ ضيعبتلل «نم» : «كرشلا نم» :هلوق

 ؛هلعاف ىلإ فاضم.ردصم ةدارإ نأل ؛ ةدارإب رع : «ايندلا» :هلوق

 وخ رم وا هلاف ىلإ افاق" ناك نإ ملل فر نأ تورا
 ناسنإلا ديري نأ كرشلا نم باب :انلق اذإف «نأب نورقم عزاضم لعف ىلإ
 «هلعاف اف ىلإ فاضم ردصم ةدارإف ؛اذه ىلعو «لعاف ناسنإلاف ؛ايندلا هلمعب
 1 5006 ايندلاو

 : تالامتحا ةثالث هل بابلا ناونعو

 فلؤملا کپ نا ةييا لوب م ا ےس ازکم نركب نا : لوألا

 .دحاو عمل نيتعباسم نيتمجرت

 ا هنأل ؛بابلا اذه نم صخأ هلبق يذلا بابلا نوكي نأ : يناثلا

 1 . لمتحم اذهو «معأ اذهو .ءايرلا يف

 لبق يذلا بابلا نع ًالقتسم اًعون بابلا اذه نوكي نأ :ثلاغلا:
 حدمي نأ ديري ءاير لمعي قباسلا بابلا يف ناسنإلا نأل ؛رهاظلا وه اذهو

 ال بابلا اذه يفو .يداملا عفنلا ديري الو تنا يه :لاقيف «ةدابعلا يف

 هنکلو «هل اصلخم هللا دبعي لب ءةاءارملا ديري الو هتدابعب حدمي نأ ديري

 هدلوو هلهأو .هسفن يف ةحصلاو «ةبترملاو «لاملاك ؛ايندلا نم اًئيش ديري

 ' .ةرخآلا باوث نع ًالفاغ ءايندلا يف اًعفن هلمعب ديري وهف ؛كلذ هبشأ امو



 1v ايندلا هلمعب ناسنإلا ةدارإ كرشلا نم باب
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 :ايندلا هلمعب ناسنإلا ةدارإ ةيفيك نيبت ةلثمأ #

 ذخأيل جح وأ «نذؤملا بتار ذخأيل َنّدَأ نمك ؛لاملا ديري نأ ١
 ٠ .لاملا

 عفترتف ةداهشلا ذخأيل ةيلك يف ملعت نمك ؛ةبترملا ديري نأ ۲

 1 . هتبترم

 يك هلل دبعت نمك ؛هنع تافآلاو ضارمألاو ىذألا عفد ديري نأ - ۳

 . كلذ هبشأ امو هنع ءوسلا عفدو هل قلخلا ةبحمب ايندلا يف اذهب هللا هيزجي

 .ريدقتلاو ةبحملاب هيلإ سانلا هوجو فرص ديري هلل دبعتي نأ ٤

 . ةريثك ةلثمأ كانهو

 : هيبنت #

 نوديري اهريغ وأ تايلكلا يف نوملعتي نم هيف لخدي له :ليق نإف
 ؟مهملعتب ةبترم وأ ةداهش

 ءاًيعرش اًضرغ اوديري مل اذإ كلذ يف نولخدي مهنأ :باوجلاف
 :مهل لوقنف

 تاداهشلا هذه اوذختا لب «ةيويندلا ةبترملا كلذب اودصقت ال :ًالوأ

 رضاحلا تقولا يف لامعألا نأل ؛قلخلل ةعفانلا لوقحلا يف لمعلل ةليسو

 الإ قلخلا ةعفنم ىلإ لوصولا نوعيطتسي ال سانلاو «تاداهشلا ىلع ةينبم

 .ةميلس ةينلا نوكت كلذبو «ةليسولا هذهب
 لخديف ؛تايلكلا يف الإ هدجي ال دق هتاذل ملعلا دارأ نم نأ :ًايناث

 .همهت ال اهنإف ؛ةبترملل ةبسنلاب امأو ءضرغلا اذهل اهوحن وأ ةيلكلا



 ابندلا هلمعب ناسنإلا ةدارإ كرشلا نم باب ۱۳۸
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 2 ايندلا ىنسح - نيينسحلا هلع دارأ اذإ:ناستالا نأ الا
 زرو ار هَل لمجي هلآ نب نمو :لوقي هللا نأل هيلع ءيش الف ا
 ت زكذب ىوقتلا يف هبغرف ؛[” Y>» : قالطلا] يَ ال يح نم

 حب ا ت نم قررلاو ن لكانت

 درا لا عم صلخم هنإ قي فيك اتا هلمعب هر نم: :ليق نإف

 ش | . ؟الثم لاملا

 5 دلا نكتار لو هدايفلا ملكا نإ : بيجأ
 هيف نآل الماك سيل هصالخإف ؛اّيدام اًرمأ دصق لب .ءمهحدمو سانلا ةاءارم
 مل اذهو هللا ىلإ برقتلاب حدمي نأ ديري ءايرلا كرشك سيل نكلو ءاكرش

 .هريغ اًئيند ايش دارأ لب. «كلّذب سانلا حدم دري

 :لاملا هللا هقزري نأ بلطيو هتالص يف ناسنإلا وعدي نأ عنام الو

 يف ريخلا بلط امأ . ةئيلد ةبترم هذهف ؛ ءيشلا اذه لجأ نم يلصي ال نكلو

 ةف يف ال اذهف ؛ةعارزلاو «ءارشلاو «عيبلاك ؛ةيويندلا هبابسأب ايندلا
 ىف ثحبلا قبس دقو «ايندلا نم اًبيصن تادابعلا يف لعجن ال نأ لصألاو

 ١ .ءايرلا باب يف ءايرلا اهطلاخ اذإ ةدابعلا مكح

 : : ةظحالم *

 دئاوف ىلإ اهنولوحي تادابعلا دئاوف ىلع نوملكتي امدنع سانلا ضعب'

 مايصلا يفو «باصعألل ةذافإو ةضاير ةالصلا يف :نولوقي ًالثمف .ةيويند

 دئاوفلا لعجن الأ ضورفملاو ؛تابجولا بيترتو ةبوطرلا ةلازإ ةدئاف

 ةالصلا نأ ركذ لب «هباتك يف كلذ ركذي مل هللا نأل ؛ لصألا يه ةيويندلا

 ةينيدلا دئاوفلاف ؛ىوقتلل ببس هنأ موصلا نعو . زكنملاو' ءاشحفلا نع ىهنت

 ةماع دنع :ملكتن امدتع نكل «ةيوناث ةيويندلاو لصألا يه تادابعلا يف



 ۳۹ ايندلا هلمعب ناسنإلا ةدارإ كرشلا نم باب

 يو اني ايلا زيكا ديرب نك نمط :ىَلاَعَت هللا لوقو 0 كا ر م کو ت هو
 .ةيآلا . بف ملكت ميل
 .لاقم ماقم لكلو «ةيويندلاو ةينيدلا يحاونلاب هبطاخن اننإف ؛يدام ءيشب الإ عنتقي ال نم دنع ملكتن امدنعو «ةينيدلا يحاونلاب مهبطاخن اننإف ؟سانلا

 انا *%* من

2 

 .ايندلا يف ءاقبلا : يأ : «ايندلأ ويحل د دیر 8 م نم# : ىلاعت هلوق

 «ثرحلاو «ءاسنلاو «نينبلاو «لاملا : يأ : «اًبتتيزو# :هلوق

 توها بح سال ني : ىلاعت هللا لاق امك ؛ةمّرَسُملا ليخلاو نامل
 ٍلْيَكْلاَو ٍةَصِفْلاَو مدل تري َزَرطَمُمْلا ٍريِطَنَفْلاَو نيبو كسلا تري

 ١5[. :نارمع لآل ال زايحلا حكم كلت ثركلاو تفل ةا

 فذحب موزجم رخآلا لتعم عراضم لعف : لإ يرو :هلوق

 ام نوطْعُي مهنأ :ىنعملاو : طرشلا باوج هنأل ؛- ءايلا  ةلعلا فرح
 تلجعف ءاهتنيزو ايندلل الإ نوعسي ال رافكلا كلذ نمو ءايندلا يف نوديري

e Eلع اورَنَك يلا ضع موو  

 ۲١[. :فاقحألا] ا مقتمَتْس ساو ايدل کای ىف رکیبیط مبه ذأ رال

 «شارفلا هبنج يف رّنَأ دق اي يبنلا ىأر نيح رمع ىكب امل اذهلو
 اميف ناشيعي رصيقو ىرسك !هللا لوسر اي :لاق .2؟كيكبي ام» :لاقف
 كفلوأ» : يب هللا لوسر لاقف .لاحلا هذه ىلع تنأو ميعن نم هيف ناشيعي

 اذإ مهنأل ؛مهيلع ررض يه ةقيقحلا يفو ؛'””؛مهتابيط مهل تلُجُع موق

 ٠١. ةيآلا :دوه ةروس )١(
 يف ملسمو ١914(( 197/7 «ةفرشملا ةيلعلاو :ةفرغلا باب «ملاظملا) يف يراخبلا :هجرخأ (؟)

 11١8 ١١1١8(. /؟ ءءاسنلا لازتعاو ءاليإلا يف باب «قالطلا)



eeايندلا هلمعب ناسنإلا ةدارإ كرشلا نم باب ا ش  
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 دقت يف مما دشا هيلع راع ؛ميحجلا ىلإ ميعنلا راد نم اولقتنا

 ! 2 :ايندلا يف هب اوعتم

 نوصقي ال :يأ ؛صقنلا :ُسْحَبلا : ىب ال اف رهو : :هلوق

 .هودارأ ام نوطعيف < ؛ملظي ال لدع هلل نأل ؛هيف نوزاجي امم

 . اهتنيزو ايندلا ةايحلا نوديري ٍنيذلا هيلإ راشملا :«كيلزأ» :هلوق

 يفنلا هقيرطو رصح هيف : 4ر راک کل رجلا يف مل سل :هلوق
 رانلا ي ؛ةنجلا اولخدي نل مهنأ ينعي اذهو «تابثإلاو

 . هللاب ذايعلاو ةنجلا نم مورحم

 مهنع لاذ :يأ ؛لاوزلا :طوبُحلا : اف ْأوُعَنَص ا طيحو» :هلوق

 .ايندلا ىف اوعنص ام

 لجألا : لطب > : 4رب اڪ ا ٌلِطَبِو» :هلوق
 ؛ (نرُلَمَعُي اوناك ايڇ :هلوق يف «ام» أدتبملاو تايآلا يف لصاوفلا 1 |

 نأو ؛طبح دق اندلا يف اعنص ام نأو ءرانلا الإ ءالؤهل سيل هنأ هللا تبث

 | ا

 ْمُهَلَسَعَ متل قوم اًهكيزَو ايدل ََيَحْلا ديرب ناک نم :ىلاعت هلوقو

 ةَلِاَمْل درب نك نّم# :ىلاعت هلوقب ةصوصخم € روسي ال اهبف رهو ايف

 ار ارباع اا رجلا تل يل ل ا اًهيف هل المع

 .[18 :ءارسإلا]

 هللا | نویو ءارسإلا ةيآ ىلع ةمكاح دوه ةيآ لعجن ال اذامل : ليق نإف

 NEE لمس وا اند يا لجعل يوي دعو

 ١  ؟ءاشي ام هيطعي نأ

 :نيرمأل ميقتسي ال ىنعملا اذه نإ : بيجأ



 11 ايئدلا هلمعب ناسنإلا ةدارإ كرشلا نم باب

 ىلع ممُدَقُم صخألا نأ صوصنلا يف ةيعرشلا ةدعاقلا نأ :ًالوأ
 هيلإ يقو اهتنيزو ايندلا ةايحلا دارأ نم لك نأل ؛ةماع دوه ةيآو ءمعألا

 هَل انلّجَع# :ةصاخ يهف ؛ءارسإلا ةيآ امأ «ىطعي نأ دارأ ام يطعأو لمعلا
 ىلع معألاب مكحُي نأ نكمي الو ء[1۸ :ءارسإلا] 4دي نسل هَ ام ايف
 ش .صخألا

 ءارقف يف نأل ؛ءارسإلا ةيآ هيلع لدت ام ىلع دهشي عقاولا نأ :يناثلا

 اًصوصخم دوه ةيآ مومع نوكيف ؛نيملسملا ءارقف نم رقفأ وه نم رافكلا

 .هديري نميفو هللا ةئيشم ىلإ لوكوم رمألاف ؛ءارسإلا ةيآب

 :دوه ةيآ هيف تلزن نميف فلتخاو

 ءايندلا ةايحلا الإ ديري ال رفاكلا نأل ؛رافكلا ىف تلزن :ليق- ١

 اهتبسانم هجو نوكي هيلعو ءاذه ىلع بّنرُملا ءازجلاو اهقايس اذهل لديو
 يف مهكراش نم لكف ءايندلا هب داري نيرفاكلا لمع ناك اذإ هنأ ةمجرتلل

 .مهرفكو مهكرش نم ءيش هيفف ؛كلذ نم ءيش

 الف ؛ايندلل الإ نولمعي ال مهنأل ؛نيئارملا يف تلزن :ليقو - ۲

 . ةمايقلا موي مهعفني

 . حلاصلا هلمعب الام ديري نميف تلزن : ليقو - ۳

 ف مل سل بل كيلو : ىلاعت هلوقل ؛لّوألا لوقلل لدي قايسلاو
 1١[. :دوه] 4نوُلَمْتَي اوناَك ا طو اف أوُعَنَص اَم طبحو راکلآ الإ َةَريآْل

 : هينت 3#

 «ىلوألا ةيآلا ليمكت ىلإ ةراشإلا ىلع هللا همحر فلؤملا رصتقا

 وخ نوكيا مغو اره اا و

 * ا +



 ايندلا: هلمعب ناسنإلا ةدارإ كرشلا نم باب : ١

 عع هللا ل ر ر لاق EE يِفَو

 :سِعَت «ةّصيِمخلا ُدْبَع سعت ءمكرّذلا ا فت ءراتيذلا ُدْبَع سعت

 RS ءطخَس طي مل نِ يضر يغ نإ ءةليمحلا ُدْيَع

 لوق ىلع مالكلا قبس : :«ةريره يبأ نع ؛حيحصلا» يفو» :هلوق

 هلإ ال نأ a TS ويم باب ينل حبجملا) يفوا :فلؤملا

 .هللا الإ

 : ردا ؛اهرسك وأ نيعلا حتفب :«سعت» :هلوق

 رانيدلاو «بهذلا نم دقنلا وه :رانيدلا :«رانيدلا دبع» :هلوق

 !برلأب دبعلا قلعت هب قلعت هنأل ؛رانيدلا دبع هامسو ءلاقثم هتنز يمالسإلا
 :يف:ليق ام مهردلا دبع يف لاقيو «هبر ةعاط ىلع همدقو «همه ربكأ ناكف

 0 يمالسإلا مهردلا ةنزو «ةضفلا نم دقنلا وه مهردلاو «رائثيدلا دبع

 : 1 .ليقاثم ةعبس مهارد ةرشع لكف ؛لاقثملا راشعأ

 ا ا ا ثيدحلا اذهب فلؤملا دارأ دقو
 'اذإ ةيبضغيف «هتياغو هانم نوكتو ءاهل عضخيو اهل للذتي :يأ ؛ايندلا
 ءاهل اًدْبع هنأش اذه ْنَم هلك يبنلا ىَمَس س اذهلو «تدجو اذإ ىضريو تدقف

 هلمعب ءاّديرم نوكيف ؛ةضفلاو بهذلا نم لاملا عمجب ىنعُي نم اذهو

 ١ 0 .ايندلا

 ىنعي نم اذهو :«ةليمخلا دبع سعت «ةصيمخلا دبع سعت» :هلوق

 :هل سيل ؛ريثو شارف :ةليمخلاو ليمج ءاسك ةصيمخلا نأل ؛هثاثأو هرهظمب

 هدوهج اهل فرص هنأل رومألا هذهل اًدباع ناك اذإف ءرمألا اذه الإ ٌّعَم

 ؛ةليسؤ نيدلا لعجف ايندلا نم اًئيش حلاصلا لمعلاب دارأ نمب فيكف ؛هتمهو

 ْ . مظعأ اذهف !؟ايندلل

 Se «طخس طعي مل نإو ؛ يضر يطع ¿ نإد :هلوق



 1١ ايندلا هلمعب ناسنإلا ةدارإ كرشلا نم باب

 ماا اا حسم .ضقَتْلا الف كيش اَذِإَو ءٌسكَتْلاو سمت

 ءاطعلاو قزرلا هل هللا ردق.نإ :يأ ؛اًيردق ءاطعإلا نوكيف هللا وه يطعملا

 نأك «هلوقو هبلقب طخس لاملا مرحو عِْنُم نإو «هردص حرشناو يضر

 ىلع اًطخاس نوكيف ؛كلذ هبشأ امو ؟اًينغ اذهو اًريقف تنك اذامل :لوقي
 .هعنم هللا نأل هردقو هللا ءاضق

 نمل ايندلا يطعيو «ةمكحل عنميو يطعي - ىلاعتو هناحبس - هللاو

 ىلع بجاولاو .بحي نمل الإ نيدلا يطعي الو «بحي ال نمو بحي

 .ربص عنُم نإو ءركش يطعأ نإ ؛هردقو هللا ءاضقب ىضري نأ نمؤملا

 نم يطعأ نإ :يأ ؛يعرشلا ءاطعإلا انه ءاطعإلاب داري نأ لمتحيو

 دلكو « طقسا طب مل نإو: يضر ةيعرتشلا لاومألا نم ةف لا
 الو لاملل الإ ىضري ال لجرلا اذه نأ ىلع نالدي امهو «قح نيينعملا

 .هل اًدبع هليل لوسرلا امس اذهلو «هل الإ طخسي

 : يأ ؛سكتناو «كلهو باخ :يأ ؛سعت ::سكتناو سعت» :هلوق

 هيلع تبلقنا اًئيش دارأ املكف ءهل رسيتت ال ثيحب رومألا هيلع تسكتنا

 اذإ : يأ :«شقتنا الف كيش اذإو» :لاق اذهلو ء«ديري ام فالخ رومألا

 .هسفن نع هيذؤي ام ليزي نأ عيطتسي الف ؛ةكوش هتباصأ

 اذه لاح نع هك هنم اًربخ نوكت نأ لمتحي ثالثلا لمججلا هذهو

 نأ لمتحيو «ىذألا نم صالخ مدعو ساكتناو ةساعت يف هنأو «لجرلا

 اعدف ءايندلل الإ متهي ال هنأل ؛هلاح هذه ْنّم ىلع ءاعدلا باب نم نوكت

 ام ةلازإ نم نكمتي ال نأو ءائيش ايندلا نم بيصي ال نأو «كلهي نأ هيلع

 حبصأ ىتح هللا ةعاط نع كلذ هَّدّصَي امدنع كرشلا ىلإ لصي دقو «هيذؤي

 .هل الإ طخسي الو لاملل الإ ىضري ال



 ي ناسنإلا ةدارإ كرشلا نم باب لقت

 سكع اذه :4هللا ليبس يف هسرف نانعب ذخآ دبعل ىبوط» :هلوق
 :مئاد دادعتسا يف-وهف ؛ةرخآلل متهي امنإو: ءاينألل متهي ال وهف ؛لوألا
 . هللا ليبس يف داهجلل

 0 «ليضفت مسا يهو «بيطلا نم ىَلْعُف 'ىبوط» و

 ! :ليقو «لجرلا اذهل نوكت لاح بيطأ :ىنغملاو «ثنؤملل ىبوطو
 0-0 ةملك :لْيو يف اولاق امك ؛معأ لوألاو ؛ةنجلا يف ةرجش ىبوط

 . معأ لوألاو مديح يف ٍداو : ليقو'

 ..هيلغ لتاقي يذلا هسرف دوقمب كسمم : يأ : «هسرف نانعب ذخآ» :هلوقو

 ايلغلا يه هللا ةملك نوكتل لتاقي نأ هطباض :«هللا ليبس يف» :هلوق
 ةيامح دصقو ةينطو لتاق نإ نکل كلذ هبشأ ام وأ ةينطولا وأ ةيمحلل ال
 نم كلذكو « هللا ليبس يف وهف ؛هنع دوذلا بجي اًيمالسإ اًدلب هنوكل هنطو

 نود لتق نم» :لاق ِةِلك يبنلا نإف ؛هلهأ وأ هلام وأ هسفن نع اعافد لتاق

 هللا ليبس يف سيلف ؛ةضحملا ةينطولل لتاق نم امأف ««ديهش وهف ؛كلذ

 نم لتاقي رفاكلا نإف «رفاكلاو نمؤملا هيف يوتسي ةيبصع لاتق اذه نأل

 ۰ .هنظو لجأ

 'يف رابغلا نم ثعشأ هسأر :يأ : «هامدق ةربغم ء«هسأر ثعشأ» :هلوق

 هللا .ةعاط نع اًجتان رمألا اذه ماد ام هندب الو هلاحب متهي ال وهف هللا ليبس

 نأ ىلع ليلد اذهو «هللا ليبس يف ريسلا نم ةربغم هامدقو «- لجو زع -

 وأ هبوث وأ هرعش نوكي نأ امأ هللا ليبس يف داهجلا وه هدنع ءيش مهأ

 .هيف مه هل سيلف ؛ اًميظن هشارف

 هلام دود كارلا : ظفلب ورمع نب هللا دبع نع )١41( ملسمو ؛(١۸٤۲) يراخبلا : هاور ١(

 1 لل .«ديهش رهف



 ل ايندلا هلمعب ناسنإلا ةدارإ كرشلا نم باب

 َناَك ؛ِةَقاَّسلا يف ناك ْنِإَو ءةَساَرجلا يف َناَك ؛ٍةَساَرِجلا يف ناك ْنِإ
0) E 56 E و{ ٤ f 3 هو 5 ٠. 

 «غفشُي مل ؛ عفش ْنِإو هل ْندْؤُي مل ؛ َنَدأَتْسا نإ «ةقاَسلا يف :

 ؛ةقاسلا يف ناك نإو «ةسارحلا يف وهف ؛ةسارحلا يف ناك نإ :هلوق

 نأ ةسارحلاف ؛شيجلا ِمّدَقُم نم تسيل ةقاسلاو ةسارحلا :«ةقاسلا يف وهف

 : ناينعم نيتلمجللو «هترخؤم يف نوكي نأ ةقاسلاو «شيجلا ناسنإلا سرحي

 نإو «سرح ؛سرحا :هل ليق نإ «عضو نيأ يلابي ال هنأ :امهدحأ
 لحملا اذه نم ىلعأ ةبترم بلطي الف ءاهيف ناك ؛ةقاسلا يف نك :هل ليق

 ءةقاسلا ىف ناك نإ اذكو ءاهقح ىدأ ةسارحلا ىف ناك نإ :يناثلا

 .انه ضراعت الو «ضراعت

 دنع وه :يأ :«عفشي مل عفش نإو «هل نذؤي مل نذأتسا نإ» :هلوق

 اذكهو «هل نذؤي مل نذأتسا نإ هنإ ىتح «فرش الو هاج هل سيل سانلا

 هللا دنع هيجو هنكلو ءعّمَشُي مل عفش نإف ؛ةبترم هل سيل ةطلسلا لهأ دنع
 . هليبس يف لتاقي هنأل ؛ةيلاعلا ةلزنملا هلو

 .ةرضم عفد وأ ةعفنم بلجب ريغلل طسوتلا يه : ةعافشلاو

 :نيمسق ىلإ سانلا مّسَق ثيدحلاو

 ليمجتل وأ ءلاملا ليصحتل امإ ؛ايندلا الإ مه هل سيل :لوألا

 )1١( «وزغلا يف ةسارحلا باب «داهجلا) يف يراخبلا :هجرخأ ۲/ ١۲۷(.



 ايندلا هلمعب ناسنإلا ةدازإ كرشلا نم باب 0 للا

 هنن ااا اا مومو مومو هم مم موو مهموم هم ممو

 ٠ . هتدابعو هللا ركذ نع هتلغشأ ىتح هبلق تدبعتسا دقف ؛لاحلا

 ةقشم نوكي ام ىلعأ يف اهل ىعسي وهف ؛ةرخآلا هه ربكأ : يناثلا

 يب را واج حاملا لك عبو ءا ليبس يف داهجلا وهو

 1 .هوجولا

 :ثيدحلا نم دافتسيو

 .قبس امك نامسق سانلا نأ ١

 الو ءرومألا هيلع بلقتت دق ايندلا الإ مه.هل سيل يذلا نأ
 ال يذلا مزاخلا فالخب «ةكوشلا يهو ةيذأ ىندأ نم صالخلا عيطتسي

 امب عنقو ءايندلا نم هبيصن سني ملو ةرخآلا'دارأ لب ءايندلا همهت

 0 ۱ . هل هللا هرّذَق

 لب +نتارملا' همه نوكت لأ هللا ليبس يف دهاج نمل يغبني هنأ -
 «بلقلا وأ .ةقاسلا وأ «ةسارحلا يف امإ ؟ هيلع بجي امب مايقلا همه نوكي

 ةا لا بج ؛بنجلا وأ

 بتربم وند هم مزلتسي ال سائلا دنع ناسنإلا ةيترم وند نأ - 4

 مل اا إو شي لل عفش نإ يذلا لجرلا اذن «- لجو زع - هللا دنع

 ءطغُي مل لأس نإ : لقي ملو اهل ىبوط» : هلي لوسرلا هيف لاق هل نَذْؤُي

 ندا بيو سانا عفشيف ريخلا خيب نكل < ءاهنع لأسي ىتح ايندلا همهت ال لب

 . ةماعلا حلاصملل ةطلسلا يوذ ىلع لوخدلل

 # ني ريك



 ١ ايندلا هلمعب ناسنإلا ةدارإ كرشلا نم باب

 : ٌلِئاسُم هيف ©

 .ٍةَرجآلا لَمَعب اّينُدلا ٍناَسْنلا ُةَداَرِإ : ىلوألا

 .دوُه ةيآ ريس : ةيناثلا

 مَمْرَدلاَو رايدلا َدْبَع مِلْسُملا ٍناَسْنِإلا ٌةَيِمْسَت :ةثلاثلا

 2 . ةَصيِمَخلاو

 طْغُي ْمَل ْنِإَو َيِضَر ّيِطغَأ ْنِإ ُهْنَأِب َكِلُذ ٌريِسْفَت :ةعبارلا
 اخ

 : لئاسم هيف

 هنأل ؛كرشلا نم اذهو :ةرخآلا لمعب ايندلا ناسنإلا ةدارإ :ىلوألا ©
 ىتح ايندلا بح هبلق ىلع ىغطيف ءايندلا لمعل ةليسو ةرخآلا لمع لَعَج
 .ةرخآلل ايندلا لمع لعجي نأ صالخإلاو مزحلاو «ةرخآلا ىلع اهمدقي

 .كلذ قبس دقو :دوه ةيآ ريسفت : ةيناثلا ©

 :ةصيمتلاو مهردلاو رائيدلا دبع ملسملا ناسنإلا ةيمست : ةثلاثلا ©

 اهنكلو «كرشلا دح ىلإ اهب لصي مل ام كرشلا يف لخدت ال ةيدوبعلا هذهو

 زع - هللا ةبحم تمحاز ةبحم هبلق يف لعج هنأل ؛صالخإلاب لخُي رخآ عون

 .ةرخآلا لامعأ ةبحمو - لجو

 اذه :طخس طعي مل نإو يضر يطعأ نإ هنأب كلذ ريسفت :ةعبارلا ©
 ‹«ةصيمخلا دبع ءمهردلا دبع «رانيدلا دبع)» وهي هلوقل ريسفت

 هتيدوبع ةمالع هذهو ء«اطخس طعب مل نإو يضر يطعأ نإ ةليمخلا دبع
 .ءايشألا هذهل اًعبات هطخسو هاضر نوكي نأ ءايشألا هذهل



 ايندلا هلمعب ناسنإلا ةدارإ كرشلا نم باب ْ 6۸

 ¢ رسکتناو عت لز «ةسفاكلا

 . «شَقتْنا الق ؛كيش اًذإَو» : لوك  ةسفانسلا

 ' .ِتاَمَصلا كلب ٍفوُصْوَملا ٍدِهاَجُملا ىَلَع ُءاَنَثلا : ةعباسلا

 .«سكتناو سعتا :هلوق :ةسماخلا ©

 لمجلا نوكت نأ لمعي ؛ 0 شقتنا الف كيش اذإ» :هلوق :ةسداسلا ©

 .كلُذ حرش قبسو ؛ًءاعد وأ اًريخ ثالثلا ٠

 ةلوقف I ا :ةعباسلا ©

 يذلا وه 0 هيلع ءاثغلا ىلع لدي 4 ىبوط» دخلا يف

Nأ  



 ۱144 هللا لحأ ام ميرحت يف ءارمألاو ءاملعلا عاطأ نم باب

 باب
 اا َّلَحَأ اَم ميرخَت يف َءاَرَمألاَو َءاَمَلُعلا َعاَطَأ ْنَم

 اَباَبَْأ ْمُهَذَخّنا ٍدقَف ُهَمّرَح اَم ٍليلحت وأ

3 

 0 ا ا اللا

 ليلدب «ةيطرش نوكت نأ لمتحي «نم» :«ءاملعلا عاطأ نم» :هلوق
 ؛ةلوصوم نوكت نأ لمتحيو .طرشلا باوج اهنأل ؛«مهذختا دقف) :هلوق

 .«ءاملعلا عاطأ يذلا باب» : يأ

 مسالا نأل ؛ءافلاب تنرقو ءأدتبملا ربخ :«مهذختا دقف» :هلوقو
 ىلعو «نيونتلاب «ٌباب» أرقت لوألا ىلعو «مومعلا يف طرشلاك لوصوملا

 نوذُقنُملا رمألا ولوأ :ءارمألابو .هللا عرشب ءاملعلا :ءاملعلاب دارملاو
 اا٤ نَا ياي :ىلاعت هلوق يف ناروكذملا امه نافنصلا ناذهو «هل
 هتعاط هللا لعجف ۹ الال 4ک لآ ىلؤأو لولا اوعي هلأ اوعي
 رركي مل اذهلو «ةعبات رمألا يلوأ ةعاطو «ةلقتسم هلوسر ةعاطو «ةلقتسم
 .قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط الف ؛ اوعي # لعفلا

 يف مهيلإ دنتسي هنأل ؛ءاملعلا مهو ءنأشلا ولوأ مه رمألا ولوأو
 عرشلا ذيفنت يف مهيلإ دنتسي هنأل ؛ءارمألاو ءهب ملعلاو عرشلا رمأ
 مهداسفبو ءرومألا تماقتسا ءارمألاو ءاملعلا ماقتسا اذإو «هئاضمإو
 مازلإلا لهأ ءارمألاو «ةلالدلاو داشرإلا لهأ ءاملعلا نأل ؛رومألا دسفت
 .ذيفنتلاو



 هللا لحأ ام ميرحت يف ءارمألاو ءاملعلا عاطأ نم باب 1 37

 ااا ااا و و ل و و و و وم و وم و م وو ووو

 .ةديقع :يأ ؛اًمارح هلعج يف :يأ :«هللا لحأ ام ميرحت يف» :هلوق

 1 .المع وأ

 ؛المع وأ ةديقع ًالالح هلعج يف :يأ :«هلل مرح ام ليلحت وأ»

 هللا مرح ام ليلحت نع مثإلا يف ةجرد صقني ال هللا لحأ ام ميرحتف

 : هللا ,لحأ ام ميرحت ىلإ نوليمي مهدجت سانلا نم ةرّعلا يوذ نم ريثكو

 ,؛كلذ عمو ءأطخ امهالكو «نينواهتملا سكعب !«مارحلا ليلحت نم رثكأ

 نأل نالا يرش فرما لدتا ةين لضألا اعف مارحلا ليلحت نإف

 .«لجلا وهو «لصألا ىلع ينبم وهف هميرحت نبي مل اذإ مارحلا ليلحت

 نم اق الإ تحتال نكس ao ةمحرو

 ةعسلاو لحلا ىلع رومألا ىقبت نأ لصألاو ءدشأو قيضأ هنألو «هميرحت

 . ميرحتلا نيبتي ىتح

 ةد كك ميرحتلاو عنملا لضصألا نأل E تادابعلا يف امأ

 ْ :ليق امك عرشلا

 00 ندا ی و ْلِح اينالا يف لالا

 ا .كلاملا فرصتملا وهو بر عمج .ةاًبابرأ» :هلوق

 . يعرش فرصتوإ «يِرَدَق فرصت :ناعون

 اًبابرأ مهذختا دقف ؛هلوسرو هللا رمأ ةفلاخم يف ءاملعلا عاطأ نمف

 ر نيعّرشم مهربتعا هنأل ؛يعرشلا فرصتلا رابتعاب هللا نود نم

 .ءارمألا سكعلابو «هب لمعي ار عيدروس

 .(5ص) فلؤملل «هدعاوقو هقفلا لوصأ» ةموظنم )١(



 1۱ هللا لحأ ام ميرحت يف ءارمألاو ءاملعلا عاطأ نم باب

 َنِم ُةَراَجِح ْمُكَيَلَع َلِزنَت نأ كو ا

 52 َلاَق :نوُلوُقَتَو ۰ ا هللا ل ا :ٌلوُثأ ءاَمَّسلا
 , 70! ؟ذَمُعَو

 مكيلع لزنت قوف نم : يأ :«ءامسلا نم ةراجح» : سابع نبا لوق

 و ل «ليحتسملا رمألاب سيل ءامسلا نم ةراجحلا لوزنو «مكل ةبوقع
 © ديك 4 ع دس :ليفلا باحصأ يف ىلاعت لاق «نكمم
 ا موق يف ىلاعت لاقو ء[4 ۳ : 000 ليس ني َوَراَجَحي مومْرَت
 ۳٤[. :رمقلا] 4رس م لو ا الإ اًبواَح مَ السر طم

 .ءامسلا e :ٌتصاخلاو

 ركب وبأ لاق :نولوقتو هلك هللا لوسر لاق :لوقأ» :هلوق
 لاق «باوصلا ىلإ اهبرقأو ةمألا هذه لضفأ رمعو ركب وبأ :«!؟رمعو

 يورو «ملسم هاور .؟اودشری رمعو ركب ابأ اوعيطي نإ» :ْةْكَك يبنلا
 ‹ "اسمعو ركب يبأ يدعب نم نيذلاب اودتقا» :لاق هنأ ؛ُْكك هنع
 .يدعب نم نييدهملا نيدشارلا كو ةنسو يتنسب مكيلعا : لَ لاقو

 رمعو ركب يبأ نع فرعي ملو .'*”«ذجاوُئلاب اهيلع اوُضعو اهب اوكّسَمَت

 ربلا دبع نباو ٠١١(« /1) «هقفتملاو هيقفلا» يف بيطخلاو ء(۳۳۷ /۱) دمحأ :هوحنب هجرخأ 000
 .(778-779ص) «عادولا ةجح» يف مزح نباو ER م

 ١/ ٤۷١(. «ةتئافلا ةالصلا ءاضق باب «دجاسملا) يف ملسم :هجرخأ (؟)

 ء(۳۹۹/۰) «دنسملا» يفو ١185/١( «ةباحصلا لئاضف) باتك يف دمحأ مامإلا :هجرخأ (۳)
 «رمعو ركب يبأ بقانم يف باب «بقانملا) يف يذمرتلاو ۰ *ص) «ىنكلا» يف يراخبلاو
 /؟) دعس نباو ۳۷/١(« «ةمدقملا) يف هجام نباو « ؛نسح ثيدح» : لاقو ( ۹

 ربلا دبع نباو ء(۱۷۷ )١/ «هقفتملاو هيقفلا» يف بيطخلاو )۲۱١/١(« يديمحلاو ٤
 ٠ .(۲۲۳/۲) «هلضفر ملعلا نایب عماج» يف

 موزل يف باب «ةنسلا) يف دواد وبأو ء۲۷ ۰۱۲/5 هدنسملا» يف دمحأ مامإلا : هجرخأ )£(
 - بانتجاو ةنسلا ين ذخألا يف ءاج ام باب ٠ ملعلا) يف يذمرتلاو ٠١/١ ١5(« «ةنسلا



 ! هللا لحأ ام , ميرحت يف ءارمألاو ءاملعلا عاطأ نم باب | 10۲

 و esses مْوَقل ٌُتْنِجَع) : لبنت نب ُدَمْحَأ َلاَقَو

 ناسنإلا ضراع اذإ رمعو ركب يبأ لوق ناك اذإف ءامهيأرب اضن افلاخ امهنأ

 . ؛ءامسلا نم ةراجح هيلع لزنت نأ كشوي هنإف ةي ٍلوسرلا لوق امهلوقب

 نیب قرفلاو !؟رمعو ركب يبأ نود وه نمب ِكك هلوق ضراعي نمب كلاب امف
 .ةبوقعلل برقأ اذه نوكيف ؛ضرألاو ءامسلا نيب امك كلذ

 سبيل يذل يبهذملا ب ىمعألا ياكل يع نيلحلا رثألا يفو

 ايل ل

 يا يذلا هللا يقتي نأ ا i اذك ينالفلا باتكلا يف نكل : : لاق

 لقي هو ([15 :صصقلا] «َنِلَسَرْمْلا رنج آدم لوقف ميداني و : هباتك

 0 بجي هنأ ملغ نإ هنإف «باتكلا بحاص امأ: ءانالفو اًنالف متبجأ اذام

 :لاقي الو ءاأطخأ اذإ ةمهت راو رس ايدل هدو هنإف ؛قحلا ديريو“

 . دب لوسرلا لوق هلوقب ضَراَعُي «موصعم

 تي دن 03

 : ناعوت بجعلا : (تبحعا : هللا يجر دمحأ لوق

 :اهنغ هللا يضر ةشئاع ثيدح يف امك اي نمل :لوألا

 هنأش , يفو هروهطو هلجرَتو هلعتت يف نمايتلا هبجعي الب لوسرلا ناك»

 «هلك ۳

 ئيمرادلاو ء(١٠ )١/ «ةمدقملا» يف هجام نباو ««حيحص نسحا : :لاقو - (۳۱۹/۷ «ةعدہلا =

 ثيدحا :لاقو سا ل 7 ةراوم) نابح نباو 0143

 E نسر O قاتلا برر 0(



 لذي هك دف دع ادع

 ىَلاَعَت ُهَّللاو ءَناَيْفُس يأَر ىلإ َنوُبَْهْدَي ُهَبَحِص هَ َداَئْسإلا اوُقَرَع
 مهب وأ ةَ د ردح :لوَقَي .fe و م6 مس م مو لس ايم ر ور 7-2
 11101111 1 10 للا ا ادع

 4دو تبع لب # :ىلاعت هلوق يف امك ؛راكنإ بجع : يناثلا
 .راكنإ بجع انه دمحأ مامإلا مالك يف بجعلاو ۲ :تافاصلا]

 ىلإ ثيدحلا ةبسن ال دنسلا لاجر انه هب دارملا :«دانسإلا» :هلوق
 .هلاجر ةفرعمب ثيدحلا ةحص اوفَرَع :يأ ؛هيوار

 بحاص هنأل ؛ يروثلا نايفس : يأ :«نايفس يأر ىلإ نوبهذي» :هلوق

 نايفس يأر ىلإ نوبهذي مهف ؛اوضرقنا مهنكل عابتأ هلو روهشملا بهذملا

 !ثيدحلا هب ءاج ام نوكرتيو ءاهقفلا نم وهو

 اذهلو ءرمألل ماللاو «ةفطاع ءافلا : 4رذ ريل :لوقي هللاو» :هلوق

 . نينكاسلا ءاقتلال ؛رسكلاب كرح نكل < ءاهب لعفلا مزجو تنكس

 «ةيآلا لوأ لیلدب لوسرلل کک ورا ْنَع# :هلوق
 كن مكي ع ذك مڪي ولأ اح ءا ًاوُلَمْجَج ال : ىلاعت لاق
 ورم ْنَع َنمِلاَحي نبدأ ردح ل ر ولست : تلا هلل ملم
 ٦۳[. :رونلا]

 ىدعتي «فلاخي# نأ عم 4نع# :ب لعفلا يدع اذامل :ليق نإف
 ؟هسفنب

 رمأ نع نوضرعي :يأ ؛ضارعإلا ىنعم نُمُض لعفلا نأ :بيجأ
 .هب ةالابم مدعو هيف اًدهز

 )١( ةيآلا :رونلا ةروس 1۳.



ofا حل ی ْش  

 يف عي نأ ِهِلْوَف ضْعَب در اَذِإ ُهّلَعَل فرقنا ةكئفلا ؟ُةكْبفلا ام يِرْدَنأ

 ا ّنِم ٌءْيَش ِهِبْلُق

 : 00 ا یا تود نم ت ااا يحن 9 ر

 و نآل ؛رومألا دحاو سيلو رماوألا ادحاو : وا و

 : .رماوألا عيمج معيف ؛فاضم درفم وهو «هيف فلاخي

 وعن اذه ىلعو «كرشلاب دمحأ مامإلا اهرسف ةنتفلا :4ُةََنِنل

 ١ .ميلألا باذعلا امإو ءكرشلا امإ :نيرمأ دحأب ديعولا

 ان دي 03

 درك نيد ادا : : متاح نب يدع ثيدح يف هلوق

 .نبا هنأ اوعدا لب < ءاّهْلِإ ميرم نبا حيسملا اوذختي مل دوهيلا نأل ؟ ىراصنلل'

 دوهيلل ريمضلا دوعي نأ لمتحيو «هولتق مهنأ اوعداو هلتق اولواحو 5

 حتفب ربجو «رْبَح عمج :رابحألا : e ااا دوف

 وهو «بهار عمج :نابهرلاو «ملعلا عساولا ملاعلا وهو ؛اهرسكو ءاحلا

 م 1 1 .دهازلا دباعلا

 يف - لجو زع هلل نيكراشم : يأ : هلا نود ن بارا :هلوق

 - «عابتألا ءالؤه هلحيف هللا مرج ام نولحي مهنأل ؛عيرشتلا

 0 : عابتألا همرحيف هللا لحأ

 )١( ةيآلا :ةبوتلا ةروس 61 !



 16ه هللا لحأ ام ميرحت يف ءارمألاو ءاملعلا عاطأ نم باب

 200 اا ااا ااا ااا ااا اا ا ا ا اا اا 000 0022022ؤؤ

 ليلدب للا عش الإ هوذختا : يأ : 4م يَرَم تأ َعيِسَمْلاَد» :هلوق

 للذتلا : ةدابعلاو a LAAN ىلاعت هلوق

 . يهاونلا بانتجاو «رماوألا عابتاو .عوضخلاو

 هولأم :يأ ؛هلإو «- لجو زع هللا وه :(آادجر اًهنلإ» :هلوق
 ىنعملا اذه نإف «عارتخالا ىلع رداق :يأ ؛هلآ ىنعمب سيلو ؛عاطم دوبعم

 ىلع 4لا لإ َهَلِإ آلا ىنعم نوكيف ؛مهتماع وأ نوملكتملا هيلإ بهذ دساف
 ذإ ؛ةملكلا هذهب بولطملا ديحوتلاب سيل اذهو «هللا الإ بر ال :لوقلا اذه

 مهنأل ؛نيدحوم يب هللا لوسر مهلتاق نيذلا نوكرشملا ناكل كلذك ناك ول

 برو عبتسلا ٍتومَصلا بر نم لف :ىلاعت لاق ءهللا الإ بر ال :نوملوقي
 ىدحإ هذهو ء[۸۷ ۸١ :نونمؤملا] هللا يو فیس و ملا شرا

 . ةيعبس يهو «نيتءارقلا

 يهو ءردصم مسا :«ناحبس» : نكري اسس محبس :هلوق

 يأ ؟اًناحبس حبسي هريدقت اًبوجو فوذحم لعفل لوعفم وأ لومعم
 اهلماع قلطم لوعفم و ؛ردصملا ىنعمب ردصملا مسا نأل ؛اًحيِبست

 :ةيآلا يف امك ٍ؛رَمْضُم ذم ىلإ امإ :ةفاضإلل ةمزالم يهو اًبوجو فوذحم

 . لل نحس يف امك ؛رهظُم ىلإ وأ کیش
 نأ جاتحي الو ‹«صقن لك نع هللا هيزنت :يأ ؛هيزنتلا : حيبستلاو

 كلذف ؛اهانلق اذإ نكلو «صقن ةلثامملا نأل ؛نيقولخملا ةلئاممو :لوقن

 لامكلا يف قولخملاب قلاخلا ليثمت نأ نظُي ال ىتح حاضيإلا ةدايز باب نم

 صقن نم هب قيلي ال ام لك نع هللا هيزنت :ىنعملا نوكيف «لامكلا باب نم
 .نيقولخملا ةلثامم وأ



 هللا لحأ ام ميرحت يف ءارمألاو ءاملعلا عاطأ نم باب ظ 3

 .ُهّللا ّلَحَأ اَم َنوُمٌرَحُي سِيلأ» :َلاَك . فدع اْسَن اّنِإ :ُهَل ٌتلْقَم

 :َلاَق . ىَلَب :ُتْلُقَف .«؟هَنوُلجُمف هللا مرح اَم َنوُلِجُيَو «ُهَتوُمْرَحُتَن

SS : يآ : يڪ ب اَ :هلوقو 

E SE O E 

 تءاج اهنأل ؛نآرقلا يف ةغالبلا نم اذه دركي اًح :هلوقو
 کک وأ .مهكرش نع ىنعملا نوكيف «ةيردصم «ام» نوكت نأ ةلمتحم

 نيرمألل ةحلاص يهو «هب نوكرشي نيذلا نع هللا ناحبس :ىنعملا نوكيو

 مل هيمن يف كرتا لامتسازاوج عيحسقا نال امهل ةلماج ةو

 .هب كّرشملا نعو كرشلا نغ هيزنتلا نوكيف «ضراعت امهنيب نكي

 الو «نابهرلاو رابحألا دبعن ال :يأ :«مهدبعن انسل انإ» :هلوق
 .رابحألل ةبسنلاب حيحص اذهو «مهل رذنن الو حبذن الو عكرن الو مهل دجسن

 ام نولحيو «هنومرحتف هللا لحأ ام نومرحي سيلأ» :هلوق ليلدب نابهرلاو
 .«!؟هنولحتف هللا مرح

 امف .«هللا' لوسر هنأل ؛اًدبأ ىسيع ىلع قبطني ال فضولا اذه نإف

 ا سانلا ضعب لواح دقو «هللا همرح دقف ؛همرح امو هللا هلحأ دقف ؛هلحأ

 , يذمرتلا هنسح ثيدحلاو «هدنس فعض عم ىنعملا اذهل ثيدحلا لي نأ

 0 .نورخآ هفعضو نورخآو ينابلألاو

 دوعي «مهدبعن انسل» :يدع لوق نأب روكذملا ليلعتلا نع باجيو
 .هنودبعي مهنأ فورعملاف ؛ميرم نبا ىسيع امأ «نابهرلاو رابحألا ىلع

 ؛مرحم امهالكو ؛مارحلا ليلحت نم مظعأ هنأل ؛لالحلا ميرحتب أدبو
 رس القوا لع انك َبَِكْلا مُحدِسلأ ٌفِصت اَمِل اوس ر :ىلاعت هلوقل
 ش ` 1١١[. :لحتلا] 4... بذل رنا لع أوَرْفَن



 ١ ها/ هللا لحأ ام ميرحت يف ءارمألاو ءاملعلا عاطأ نم باب

 . "0هَكّسَحَو ٌيِذِمَرَتلاَو ُدَمْحَأ ُهاَوَر .«مُهُنداَبِع كلِيق» er. dg ا ا

 ةدابعلا ىنعم نم نأ :ةدابع اهنوك هجوو :«مهتدابع كلتف» :هلوق
 ريغ يف نوكت نأ طرشب نكلو ؛عاطملل ةدابع هللا ريغ ةعاطو «ةعاطلا
 تعطأ كنأل ؛هلل ةدابع يهف ؛هللا ةعاط يف تناك اذإ امأ هللا ةعاط
 دق نوكت الف ؛تيلصف ة ةالصلاب كوبأ كرمأ ول امك «هلل ةعاط يف هللا ريغ
 يف هللا ريغ تعطأ كنأل ؛هللا تدبع نكلو ىل كتعاطب كابأ تدبع

 . هللا رمأل لاثتما وه هرمأ لاثتماو هللا ةعاطب هللا ريغ رمأ نألو ؛هللا ةعاط

 :ثيدحلا نم دافتسيو *

 .ةديقم ةيدوبع ةدابعلا ىنعمب ةعاطلا نأ

 يف امأ ؛عاطملا ةدابع نم هللا عرش ةفلاخم يف ةعاطلا نأ -
 . هلل ةدابع ىهف ؟ هللا ةدابع

 .اًبابرأ مهذاختا نم هللا عرش ةفلاخم يف دابعلاو ءاملعلا عابتا نأ ۳

 سكعلا وأ هللا مرح ام ليلحت يف ءارمألا وأ ءاملعلا عابتا نأ ملعاو
 : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني

 اًطخاس «هل اًمِدَقُم مهلوقب اًيضار كلذ يف مهعباتي نأ :لوألا
 طرحت الو ءهلمع هللا طبحأف .هللا لزنأ ام هرك هنأل رفاك وهف ؛هللا مكحل
 .رفاك وهف ؛ هللا لزنأ ام هرك نم لكف ءرفكلاب الإ لامعألا

 ال «بيرغ» :لاقو  (؟48/8١ «ةبوتلا ةروس ريسفت «نآرقلا ريسفت) يف يذمرتلا :هجرخأ (۱)
 يف فورعمب سيل نيعأ نب ب فيطغو «برح نب مالسلا دبع ثيدح نم الإ هفرعت

 بيذهت»“ يف يزملاو م ) يقهيبلاو اما مع Ne ) ريرج نباو 1 «ثيدحلا

 , 0570 /۳) يطويسلل «روثنملا ردلا» :رظناو . ١١9( /؟5) ؛لامكلا

 .(54ص) «ناميإلا» يف مالسإلا خيش هتسح دقو



oAهللا لح ام ميرحت يف ءارمألاو ءاملعلا عاطأ نم باب ْ  

Seesenereeneevenennvnenesecirevecnenrananeeenenenasasasesenceenaevenesevsesnnanesasusesunnn 

 لثمأ هنأب اًملاعو هللا مكحب اًيضار كلذ يف ,مهعباتي نأ :يناثلا

 الغمة ليزي هنأك «هراتخا هسفن يف ىوهل نكلو ءدالبلاو دابعلل حلصأو

 .ةاصعلا نم هريغ مكح هلو قساف هنكلو «رفكي ال اذهف ؟ةفيظو

 ىلإ م مبسقنيف ؛هللا مكخ كلذ نأ نظيف «افاج مهعباتي نأ : ثلاثلا

 : : نيمسق

ee ! 

 .ملعلا مدع دنع ملعلا لهأ لاؤسب رمأ هللا نأل .

 ا رانيا يما قش كمي الو الع دركي ال نأ

 «كلذب اًروذعم ناكو هب رِمُأ ام لعف هنأل هيلع ءيش ال اذهف ؛قحلا وه اذه

 امنإف ؛ملع ريغب يتفأ نم» نإ : لاق هنأ هلك هللا لوسر نع درو كلذلو .

 جرحلا كلذ, نم مر ؛هريغ أطخب همثإب :انلق ول ؛«هاتفأ نم ىلع همثإ

 .هئطخ لامتحال دحأب سانلا قثي ملو «ةقشملاو

 ؟يناثلا مسقلا لهأ رفكي ال اذامل 0

 ةيصغم بحاص لك ريفكت كلذ نم مزل مهرفكب انلق ول اننإ :بيج
yT 

 : ةدئاف #

 : فاصوأ ةئالثب هللا لزنأ ام ريغب نيمكاحلا هلل فصو

 یک مح كيكؤأك هلآ لرآ آمي ركتي مآ نم و :ىلاعت لاق ١

 ْ .[44 :ةدئاملا]

 /4 ءايتفلا يف :يقوتلا باب «ملعلا) يف دواد وبأو ٥( 27؟5/١) دمحأ مامإلا :هخنرخأ (۱)

 / «ةمدقملا) يف يمرادلاو كة ١/ «يأرلا بائتجا باب ءةمدقملا) يف هجام نباو كك

 هل فرعأ الو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص» : :لاقو 1( ؟5/1 ءملعلا) يف مكاحلاو 0

 .+ يبهذلا هقفاوو «اةلع



 1۹4 هللا لحأ ام ميرحت يف ءارمألاو ءاملعلا عاطأ نم باب
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 ب َرَّل سول :ىلاعت لاقو  6 N ۲ا

 .[46 :ةدئاملا] #َنوُملَلَا

 مه کيلؤأف هلآ دزنآ آمي مک رل سوا :ىلاعت لاقو * 
 ]¥4 : ةدئاملا] 4 توسل

 : كلذ يف ملعلا لهآ فلتخاو

 هلوقل ؛ملاظ رفاكلا نأل ؛دحاو فوصومل فاصوألا هذه نإ : ليقف

 :ىلاعت هلوقل ؛قسافو «[1؟55 :ةرقبلا] دشا مم مه َنورْهَكْلاَو# :ىلاعت
 ١ .اورفك :يأ ؛[۲۰ : ةدجسلا] دا أ قس ني أَ

 اذهو ءمكحلا بسح ىلع اهنإو ءَنيِدُدَعَتُم نيفوصوَمِل اهنإ :ليقو

 حجارلا وه

 :لاوحأ ةثالث يف اًرفاك نوكيف

 :ىلاعت هلوق ليلدب ءهللا ا ناو دقتعا اذإ أ

 نم وهف ؛هللا مكح فلاخ ام لكف 5٠[« :ةدئاملا] وثب لهل كح

 ام ريغب مكحلا زوجي ال هنأ ىلع يعطقلا عامجإلا ليلدب «ةيلهاجلا مكح

 عامجإل فلاخم هللا لزنأ ام ريغب مكحلل حيبملاو َلحُملاف هللا لزنأ

 رمخلا وأ انزلا لح دقتعا نمك كلذو «دترم رفاك اذهو «يعطقلا نيملسملا

 .نبللا وأ زبخلا ميرحت وأ

 . هللا مكح لثم هللا ريغ مكح نأ دقتعا اذإ ب

 هلوق ليلدب .هللا مكح نم نسحأ هللا ريغ مكح نأ دقتعا اذإ ج

 تنمضتف ؛[١٠ :ةدئاملا] 4َنوُئِقوي مومل اك أ َّنِم ٌنَسْحَأ نمو :ىلاعت
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 شإأ» :كلذ اًررقم ىلاعت هلوق ليلدب «ماكحألا نسحأ هللا مكخ نأ ةيآلا
 اًماكخأ نيمكاحلا نسحأ هللا ناك اذإف ء[۸ :نيتلا] يكن كَل هلا
 0 ل ؛نيمكاحلا مكحأ وهو
 .نآرقلل بذكم هنأل رفاك وهف نسحأ

 «ماكحألا نسحأ هللا لزنأ امب مكحلا نأ دقتعا اذإ :اًملاظ نوكيو
 دقحلاو ضغبلا هلمح نكلو «هقيبطت بجاولا هنأو دالبلاو دابعلل عفنأ هنأو

 : . ملاظ وهف ؛هللا لزنأ ام ريغب مكح ىتح هيلع موكحملل

 عم هسفن يف ىوهل هللا لزنأ ام ريغب همكح ناك اذإ : :اًقساف نوكيو

 : يأ ؛هسفن يف ىوهل هريغب مكح نکل <« «قحلا ؤه هللا مكح نأ هداقتعا

 مكحي نأ. :لثم «هب اًدحأ رضيل الو هللا مكحل ةهارك ال هب مكح امل ةبحم

 ةئارو نم بلطي وأ ءاّقيدص وأ اًبيرق هنوكل وأ ءاهايإ يشر ةَرْشَرِل صخشل
 بجاولاو لثمألا وه هللا مكح ناب هداقتعا عم كلذ هبشأ امو «ًةجاح
 هقح يف قسفلا فضَو نكل ءاًملاظ اًضيأ ناك نإو «قساف اذهف ؛هعابتا :

 ' , .ملظلا فْضَو نم ىلوأ
 ةفلاخسيو هللا مكحب هملع عم ةيعيرشت نيناوق عضو نمل ةبسنلاب ام

 رفاك وهف «نيناوقلا هذهب ةعيرشلا لدب دق اذهف: ؛هللا مكحل نيناوقلا هذه
 دابعلل ريخ هنأ دقتعي وهو الإ هلل ةعيرش نع نوناقلا اذهب بغري مل هنأل
 لمعلا ذه كلذ ينعنف ؛رفاك هنأب لوقن امدنعو ؛هللا ةعيرش نم دالبلاو

 . , .زفكلا ىلإ لصوي
 نإ :لاقی ناک هب ررغي نأ لثم ءاروذعم هل عضاولا نوكي دق نكلو

 مدر امم اذه.وأ ءةلشرملا حلاصملا نم اذه وأ ؛مالسإلا فلاخي.ال اذه

 . سانلا ىلإ مالسإلا
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 ةلأسم نإ :نولوقي نيئطخم اوناك نإو ءاملعلا ضعب دجويف

 لك يف داصتقالا حلصي ام ىلإ عجرت لب «عرشلاب اهل قلعت ال تالماعملا

 ىلع بئارض وأ ابرلل اكونب عضن نأ لاحلا ىضتقا اذإف ءهبسحب نامز

 نيدهتجم اوناك نإف ؛هئطخ يف كش ال اذهو .هيف ءيش ال اذهف ؛سانلا

 مهنآب اوبَقَلُي نأ ءالؤهب قئاللاو «ميظع رطخ ىلع مهف ؛الإو «مهل هللا رفغ

 .ةلملا ءاملع ال ةلودلا ءاملع نم

 ناسنإلا نيب يتلا تادابعلا ميظنتب ءاج عرشلا نأ هيف كش ال اممو

 ةحكنألاو دوقعلا يف قلخلا عم ناسنإلا نيب يتلا تالماعملاو هبرو

 مولا :ىلاعت لاق «هوجولا عيمج نم لماك عرشلاف ؛اهريغو ثيراوملاو
 اهل قلعت ال تالماعملا نإ :لاقي فيكو .[۳ :ةدئاملا] كني كَل ُتْلَمْكَأ
 يف عرشلا ماظن الولو «تالماعملا يف تلزن نآرقلا يف ةيآ لوطأو عرشلاب

 !؟سانلا دسفل تالماعملا

 دقو نوبيصي دق مهنأل ؛ءاهقفلا هلاق ام لكب ذخأن :لوقأ ال انأو

 نم لاح دجوي الو ءب هلوسرو هللا هلاق ام لكب ذخأن نأ بجي لب «نوئطخي

 اهلاكشإ ليزي ام هلوسر ةنسو هللا باتك يفو الإ سانلا نيب عقت لاوحألا

 صقن وأ ءروصق اذهو مهفلا وأ ملعلا صقن نم امإ أطخلا نكلو ءاهلحيو
 يف دهجلا لذبو مهفلاو ملعلاب ناسنإلا قفو اذإ امأ . ريصقت اذهو ربدتلا

 :ىلاعت لاق «تالماعملا يف ىتح هيلإ لصي نأ دب الف ؛قحلا ىلإ لوصولا

 4لول ايدي رافال :ىلاعت لاقو ء[487 :ءاسنلا] 4دا ورد 5أ
 ر : ص1 4 ديك اسل كريم َكَلِإ هتلرأ بتك# : ىلاعت لاقو «[14 :نونمؤملا]

0-504 

 «[89 : لحنلا] ءىس لكل اتن ٌبتكْلا تم الرو : ىلاعت لاقو ,

 . اًيفاش انايب هنيب نآرقلا نإف ؛ هايند وأ هنيد یف ناسنإلا هجاتحي ءىش لكف
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 ؛ةلسزملا حلاصملا نم اهنأ ىعّداو ةعيرشلا فلاخت نيناوق ّنَس نمو
 لدو :عرشلا اهربتعا نإ ةديقملاو ةلسرملا حلاصملا نأل هاوعد يف بذاك وهف

 نكمي'الو .حلاصم تسيلف ؛اهربتعي مل نإو « عرشلا نمو قح يهف اهيلع
 جلاصملاب ىمسي ليلد كانه سيل هنأ باوصلا ناك اذهلو «كلذك نوكت نأ
 يع نب ؛هافن امو «ةحلصم وهف ؛عرشلا هربتعا ام لب «ةلسرملا

 ۰ . ومع وهف ؛هنع تكس امو

 ضعي اهيف لخدأف .؛سانلا نم ريثك اهيف عّسَوَن ةلسرملا حلاصملاو
 هيف نأ اومعزف «لوسرلا داليم ديعك ؛اهريغو عدبلا نم ةركنملا لئاسملا
 ؛ لطاب اذهو. لك هللا لوسر ركذ اوسن مهنأل سانلل اًطيشنتو ممهلل اًذحش
 هلوسرو هذبع اًدمحم نأ نودهشي ةالص لك يف نيملسملا عيمج نأل

 فيك هبر يدي نيب يلصي وهو اذهب هبلق اّيْحَي ال يذلاو «هيلع نولصيو

 هركني ام ولغلا نم اهيف يتلا ةلطابلا دئاصقلاب اهيف ىَنْؤُي ةعاسب هبلق اَيَي
 .ةحلصمب تسيلو ةدسفم هذهف ! ؟الب هللا لوسر

 ناك ملعلا لهأ ضعب اهعضو نإو ةلسرملا حلاصملاف
 يف حلاصملا هذه تمدختسا نکلو «هلوسرو هللا رض مهدارم نأ كش الف

 00 ساقت اهنإف 0 ءاهيف ود س ا

 تایل دمار كامو ا ل

 . تايئزجلا اهيلع قبطت

 الف ؛ماكخألا عيمج يف هبر يقتي نأ ةا ىلع تجب أ ملغيلو

 ةريغلا لهأ ضعب ب راص يذلا ريفكتل تلا يف اًصوصخ اهب ُتّبلا يف عرستي

 اًصخش رّمك اذإ ناسنإلا نأ عم «ةّيوَر الو ريكفت نودب هنوقلطي ةفطاعلاو
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 بترتي صخشلا ريفكتو «هلئاق ىلإ كلذ داع ؛هل ًالهأ صخشلا نكي ملو
 ماكحأ عيمج هيلع بترتيو ءلاملاو مدلا حابم نوكيف ؛ةريثك ماكحأ هيلع

 طورش نيبتي ىتح نيعم صخش ىلع رفكلا قلطن نأ زوجي ال امكو ءرفكلا
 نكلو «هلوسرو هللا هرْمَك نم ريفكت نع نْبْجُن ال نأ بجي هقح يف ريفكتلا
 هريفكتب مكحلا جاتحي نّيعملاف ؛نّيَعُملا ريغو نّيَعُملا نيب قرفن نأ بجي

 : نيرمأ ىلإ

 .رفكلا يضتقي امم اهب ماق يتلا ةلصخلا هذه نأ توبث ١

 نإف ءرّفكُم اذه نأب ملعلا اهمهأو «هيلع ريفكتلا طورش قابطنا - ۲
 نأ دحلا ةماقإ طورش نم نأ ءاملعلا ركذ اذِهلو ءرفكي ال هنإف ؛الهاج ناك

 نم زرحتلاو «ريفكتب سيلو دح ةماقإ وهو اذه «ميرحتلاب اًملاع نوكي
 ني الل َيرِذمَو رَيْبَ سُر :ىلاعت لاق .ىرحأو ىلوأ ريفكتلا
 اك نو :ىلاعت لاقو «[118 :ءاسنلا] لسا دعب بح هل لع سيّد
 هنأ تاك انو :ىلاعت لاقو 6 : ءارسإلا] ا وسر تع ىح َنييِزَعم
 الو ء[١٠١ :ةبوتلا] 4ْترْوَتَي ان رُهَل تّ ىح مده ذِإ کعب اوف ضل
 ا ا ءعناوملا ميغ نم طورشلا رفوت عماد

 هديليإ دعب ْنِم اڀ رفكح نم :ىلاعت هلوقل 0 اًماركإ
Eلجرلا لوقلو ؛[١١٠ :لحنلا] 4نّميإْلاب نيَمظُم مبل هر  

 ةدش نم أطخأ ؛كنر انأو يدبع تنأ !مهللا» :هكلهم 0 دجو يذلا

 .كلذب ذخاؤُي ملف < ««حرفلا

 انف لين #

 يف باب «ةبوتلا)» يف ملسمو ٤/ ٠١٤(« «ةيوتلا باب «تاوعدلا) يف يراخبلا :هجرخأ )1(

 .هنع هللا يضر سنأ ثيدح نم ؛(7/5١١7 «ةبوتلا ىلع ضحلا
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 اف هيف ©

 . (زونلا) يآ ُميِسْفَت : ىلوألا
 .(ةءارب) ِةَبآ ُريِسْفَت : ةيناثلا

 . ٌيِدَع اَهَرَكْنَأ يلا ٍةداَبِعلا ىَنْعَم لع ُهيْنَتلا : ةثلاثلا

 َدَمَحَأ ليِثْمَتَو َرَمْعَو ركب يبأب ِساِّبَع نبا ليِثْمَت :ةعبارلا

 | : ؛لئاسم هيف» :هلوق
 نبذل ردي :ىلاعت هلوق يهو :رونلا ةيآ ريسفت :ىلوألا ©

 ٦۳[« :رونلا] 4ريأ 4 جس وأ ةف مي نأ ءورمأ ْنَع فلا

 00 ْ .اهريسفت قبسو
 قنابل اَوُدْسَحَعَأل# : ىلاعت هلوق يهو ':ةءارب ةيآ ريسفت : ةيناثلا ©

 ؛.كلذ قبس دقو ءةيآلا ١"[ : ةبوتلا] € . . .ّلأ يرش ني اًباسينأ مهتر

 ةدابعلا نأل .: يدع اهركنأ :ىتلا ةدابعلا ىنعم ىلع هيبنتلا :ةثلاثلا ©

 ااو ردنلاو هوحتسلاو عوكرلاب مهل للذعلاو «ةعاطلاب مهل دبعتلا يه

 ميرختو مارحلا ليلحت يف مهتعاط اهنأب مهتدابع نم دارملا ل نب نكل
 ۾ أ .لالحلا

 : نایفسب دمحأ ليفمتو رمعو ركب يبأب سابع نبا ليثمت :ةعبارلا ©

 ؛امهلوقب لَك يبنلا لوق ٍضَراَعُي نأ نكمي ال رمعو ركب وبأ ناك اذإ :يأ

 «حبقأو دشأ وهف !؟امهنود نم لوقب يب يبنلا لوق ضراع نمب كلاب امف

 ام كرتو هيأرب ذخأ نم ىلع ركنأو يروثلا نايفسب دمحأ مامإلا لّثم كلذكو

 نبيا ردح :ىلاعت هلوقب لدتساو ءب هللا لوسر نع دانسإلا هب حص

 .ةيآلا 4 . . . ورن ْنَع فلا
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 َدْنِع َراَص ىَّنَح ءةياَعلا هذه ىلإ ٍلاَوخألا ُلُوُحَت :ةسماخلا

 ُهَداَبِعَو َةَيألولا ىّمَسْتَو ءِلاَمْغألا َلَضْمَأ ّيِه ٍناَبْهُولا ُةَداَبِ رثقألا

 ْنِم َدِبُع نأ ىلإ ُلاّوحألا ِتَرّيَعَت مَ ءُهُقِفلاَو ُمْلِعلا ّيِه راَبخألا

 َنِم َوُه ْنَم يناثلا ىتغَملاب َدِْعَو «َنيِحِلاَّصلا َنِم سيل ْنَم هللا ٍنوُد

 رثكألا دنع راص ىتح ةياغلا هذه ىلإ لاوحألا لوحت :ةسماخلا ©

 هللا همحر فلؤملا لوقي :خلإ . . .لامعألا لضفأ يه نابهرلا ةدابع

 نابهرلا ةدابع رثكألا دنع راص ىتح ةياغلا هذه ىلإ لاوحألا تريغت :ىلاعت

 لوق ةضراعم نم دش هنأ كش ال اذهو ...لامعألا لضفأ يه

 نأ ىلإ لاوحألا تريغت مث» :لاق مث ءرمعو ركب يبأ لوقب يب لوسرلا

 مظعيو ءهل دجسيو عكري :يأ ؛«نيحلاصلا نم سيل نم هللا نود نم دبع

 ءارعشلا نم ريثك دنع دجوي اذهو «قحتسي ال امب فصويو «برلا ميظعت

 يبأ ةلزنمب اونوكي نأ نوقحتسي ال مهو ءارزولاو كولملا نوحدمي نيذلا

 وه نم عابتالاو ةعاطلا وهو : يناثلا ىنعملاب دبعو» :لاق مث .رمعو ركب

 «هللا ّلحأ ام ميرحتو هللا مرح ام ليلحت يف لهاجلا عيطأف ؛نيلهاجلا نم

 نإف ؛ةيمالسإلا ةعيرشلل ةفلاخملا نيناوقلاو مظنلا ضعب يف دجوي امك

 نودبعي اوراصف ءاّئيش نايدألا الو ةعيرشلا نم نوفرعي ال لاهج اهيعضاو

 .هللا لحأ ام ميرحتو هللا مرح ام ليلحت يف نوعاطيف «ىنعملا اذهب

 اميف ِةللَك يبنلا لاق دقو !؟اننامزب فيكف ؛فلؤملا نامز ىف اذهو

 سانلا ىلع نامز ىتأي ال ءهنع هللا يضر كلام نب ىلا قع قرات هاور ١

 : ةناحصلل ةَ يبنلا لاقو «'"«مکبر اوقلت ىتح «هنم رش هدعب امو الإ

 نم ۳٠١/٤( «هنم رش هدعب يذلا الإ نامز يتأي ال باب «نتفلا) يف يراخبلا :هجرخأ )١(
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 ىلإ برقأ ةباحصلا رصعو «“«اًريثك اًفالتخا ىريسف مكنم شعي نموا
 يتأت زومألا نأل ؛ريغتلاب نوُسِحُي ال سانلاو .مهدعب نم رصع نم ىدهلا

 يلا را ةو ؟ ءاج مث ةليوط ةدم دحأ باغ ولو ءاديور اًديور :

 بجي هللا يطال لي نار راسا نان الدبل ذا كاس جعزملا
 ام ميرحت وأ هللا مرح ام ليلحت يف دحأ عاطي الو «ناصي نأو ىمخُب نأ

 2 . هلل اًدابع نوكن نأ بجاولا نآو «هتلزثم تناك امهم اًدبأ هللا ٌلحأ
 E لجو

KO # # 

 .هنع هللا ىضر كلام نب سنأ ثيدح =

 ..(١19١ص) هجيرخت قبس )۱(



 1 4... نومعزي نيذلا ىلإ رت ملأ :ىلاعت هللا لوق باب

 ٌباَب ٠
 او كلا نزا اني اما عون ةر كورلا لار و

 زب اشک نأ ا دو ر تولا لإ اركاب نأ دودی
 .تايآلا 4اًدييب ُاَلَلَص َمّلِضِي نأ نلطْيَس 00

 ااا ااا ااا ااا ااا ااا مورو ماو م مم ممم

 عاطأ نم مكح هيف هلبق ام نأل ؛هلبق امب ةيوق ةلص هل بابلا اذه

 خيشلا ركذ دقو «هلوسرو هللا ريغ ىلإ مكاحتلا دارأ نم ىلع راكنإلا

 :تايآ عبر هيف هللا همحر

 ي *# +

 لأ :ىلاعت هلوق يهو «بابلل ةمجرت اهلعج ام ىلوألا ةيآلا ©
 باطخلاو ءمهلاح نم بجعتلاو ريرقتلا هب داري ماهفتسالا :

 نوكي نأ نّيعُي اذه : 4َكَيَلِإ أ آمي انماء ْمُهَّنأ ومعي :هلوق

 نومعزي لب ءاونمؤي مل مهنأل ؛اونمآ نيذلا لقي ملو ءانه ةي يبنلل باطخلا
 : ىلاعت لاق «ةمكحلاو باتكلا ٍةْلكَكي يبنلا ىلإ لزنأ يذلاو .نوبذاك مهو كلذ

 :نورسفملا لاق ء[١١١ :ءاسنلا] 4ةَمْكْفلَو بتكلا تنل لآ َلّرَنأَو#»

 «مهلاوقأ بذكت مهلاعفأ نكل «كلذب اونمآ مهنأ نومعزي مهو «ةنّسلا ةمكحلا

 .تايآلا نم اهدعب امو ء٠٠ ةيآلا :ءاسنلا ةروس )١(
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weneevananecennananenananaranacecccecacecanenecenanesacocesnecnecoeeecesececenennecencestonss 

 .هلوسرو هللا ىلإ ال توغاطلا یل اومكاحتي نأ نودیرب ثيح

 ءادتعا هيفف ؛نايغطلا نم ةغلابم ةغيص : «ٍت ول لإ :هلوق

 مكاجلا لکو «هلوسرو هللا مكح فلاخ مكح لك انه هب دارملاو ءيْعَبو

 دقف .؛معألا ىنعملاب توغاطلا امأ ؛هلوسر ىلع هللا لزنأ ام ريغب مكحي

 وأ عوبتم وأ دوبعم نم هدح هب دبعلا زواجت ام لك» : هنأب ميقلا نبا هد

 ْ . ديحوتلا باتك لوأ يف هيلع مالكلا مّدقت دقو ؛«عاطم

 'توغاطلاب رفكلاب هللا مهرمأ : يأ : فا وردك نأ اورا دقو :هلوق

 ىلع ةدارإلا هذهف ؛هيلإ مكاحتلا 1 نمف «ءافخ الو سبل هيف سيل اًرمأ
TT : ' 

 ديعبلا | لالضلا يف مهعقوي : يأ 0 بك اج ١ 1 .هلوق

 yg «قحلا نع

 جيردتلاب نكلو 1

 س كينغ نيش عيرتلب نكل ارق سبل : أ :4(يِيب» :هلوقف
 .ديعبلا لالضلا يف مهعقوي

 يأ : لوسا َلِإَو هنأ لّرنأ ام لإ الامت مه کیف ادل :هلوق
 ش ر للو E 1 َلَّرنَأ ام لإ اولبقأ :سانلا مهل لاق
 ايح يف هسفن الو لوسرلا انه دارملاو «هتافو دعب هتنسو هتايح يف هسفن

 ةيؤر انه ةيؤرلا :4ادوُدُص كلنَع َنوُدُصَي َنيِقِفكْبلا تيأر» :هلوق
 ص .لوألا دلجملا يف قبس ' )1١(
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 20 ا ااا اال ا

 اوسيل مهنأ ىلع لدت يهف ؛4اَوَلاَمَت :هلوق ليلدب ءرصب ةيؤر ال لاح
 . مهدهاشت امنأك :ىنعملاو .هدنع نيرضاح

 .اضارعإ كنع نوضرعي : «اًدوُدُص كنع دودي :هلوقو

 ثالثل رامضإلا عضوم يف راهظإ :4نيِتفَتملا تيار :هلوقو
 : دئاوف

 . نيقفانم اوناك ناميإلا نومعزي نيذلا ءالوه نأ : ىلوألا

 نأ دب ال اًمح نمؤملا نأل ؛قفانم نم الإ ردصي ال اذه نأ :ةيناثلا
 .دودص نودب هلوسرو هللا رمأل داقني

 ناسنإلا لفغي دق دحاو قسن ىلع ناك اذإ مالكلا نأل ؛ هيبنتلا : ةثلاثلا
 .هابتنا هل لصح ؛ريغت اذإف «هنع

 لمعتست «دص» ةملكو ««اذإا باوج (كييِفَتُملَأ تير :هلوقو
 ؛دودص اهرالصمو «هريغ ىلإ هادعتي الو صخشلا اهب فصوُي : يأ ؛ ةمزال

 يف امك لص اهردصمو «هريغ دص : يأ ؛ةيدعتمو «ةيآلا هذه يف امك

 ٠٠[. : حتفلا] 4ِراركْلا ٍدِجْسَسْلأ ٍنَع مودو :ىلاعت هلوق

 م مق ةتبصأ اإ تكف هسلوتقو

 هب داري انه ماهفتسالا :4اًقيِفوتَو 7 اإ لإ آتدرأ نإ ماب ومی هک
 لمشت انه ةبيصملاو «ةبيصم اا اذإ مهلاح فيك : يأ 0

 .نيينعملا داضت مدعل ةيويندلاو ةيعرشلا ةبيصملا

 ىلإ نوكشي نوتأيف «كلذ هبشأ امو ءبذَججلاو «رقفلا :لثم ةيويندلاف
 ناسحإلا الإ اندرأ ام نحنو بئاصملا هذه انتباصأ :نولوقيف لَك يبنلا

 .قيفوتلاو



 < . . .' نومعزي نيذلا ىلإ رت ملأ» :ىلاعت هللا لوق باب ْ 4غ

 ااا ا ا ااا اا ااا اا ااا ااا ا ا ا اا 1 1 1 ]1 1 1 1 1 1 1

 اي :اولاقو اوفاخ .؛مهرمأ ىلع هلوسر هللا رهظأ اذإ :ةيعرشلاو

 .قيفوتلاو ناسحإلا الإ اندرأ ام !هللا لوسر

 مسا «امإ# و «ةيببسلل انه :ءابلا :4ْمهِيِيأ تمّ امي» :هلوق
 ا هتمدق امب هريدقت فوذحم دئاعلاو «هتلص («َتَمَّدَق8 و ءلوصوم

 امہ : ا ؛لعافلا سفن هب داريو ديلاب ريبعتلا اذه قلطي ةيبرعلا ةغللا يفو :

 . ةئيسلا لامعألا نم هومدق

 «ام ينعم 56 «اَكيِفْوَتَو اًمنَسَحِإ هَ ارا نإ :هلوقو

 ناور نار ا اج اك اًناسحإ الإ اندرأ ام : يأ :

 کک :يأ ؛ناميإلا قيرطو رفكلا قيرط نيب وأ نيرفاكلاو نينمؤملا
 ی نأ اندرأ :اولاق مهف ؛نيقفانملا لاح: هذهو ءرامكلا عم يشمنو

 . نيفرطلا نيب قفونو ءالؤهو ءالؤه عم كلسملاو جهنملا

 هنأب هللا مدعو ١ : © ٌرِهِبوُلُم يف ا ام هلأ مكعب لأ کیی : :هلوق

 لاق ؛بويغلا مالع هللاف .عادخلاو ركملاو قافنلا نم مهبولق يف ام ملعي ۰

 هللا ا : ق] مف یب ی سوسو ام دعو نضال الع دلو : ىلاعت

 برملا تيب لوحي هلا تأ اوملعار : :ىلاعت لاق «كيف امب كنم ملعأ

 هللا نأ دل نيل تا «[74 :لافتألا] «وِلَكَو

 ا كيد :يبارعأل ليق اذهلو .ديلقو ءرملا نيب لوحي

 .ممهلا فرصو « مئازعلا ضقنب

 يل

 .رهاظ بيس

 اإلا نم نوک ام علب نم اذ : مم ضرع :هلوق

 .راقتحالاو . ٌ
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 هريدي ماا و و ممم موم

 ربكأ مهلعجت ال نكل «مهفّوَحَو مهركذ :يأ :4ْمُهظَِعَرِل :هلوق
 مهيلع موقتل ةظعوملا نم كيلع بجي امب مقو «مهفخت الف ؛كمه

 . ةجحلا
 رع لس علي

 نورسفملا فلتخا : «اًميلب لوف مهيشنأ تف دهل لف :هلوق

 :لاوقأ ةثالث ىلع اهيف

 مهل لق : يأ ؛ غيلبب قلعتم مهسفنأ يف رورجملاو راجلا نأ :لوألا

 .اًرَْؤُم اًعلبم مهسفنأ يف ف غلبي : يأ ؛مهسفنأ يف اًغيلب ًالوق

 . مهسفنأ يف اًرس مهحصنا : ىنعملا نأ : يناثلا

 (مهلاحو مهنأش يف :يأ) مهسفنأ يف مهل لق :ىنعملا نأ :ثلاثلا

 يناعملا لمشت ةيآلا نأ حيحصلاو ءاهيلع رثؤي مهبولق يف اًعيلب ًالوق

 يف ةدعاق هذهو ءاهنيب ةافانم الو ءاًعيمج اهل حلاص ظفللا نأل ؛ةثالثلا

 اهب لاق يتلاو ةيآلل ةلمتحملا يناعملا نأ يهو ءاهل هبنتلا يغبني ريسفتلا

 عيمجب ذخؤي هنإف :ضراعت اهنيب سيلو اهلمتحت ةيآلا تناك اذإ ملعلا لهأ

 . يناعملا

 :رومأ يف نوكت لوقلا ةغالبو

 ناكو .رثؤم هجو ىلع هؤاقلإ نوكي نأب ملكتملا ةئيه :لوألا

 هنأك ىتح هبضغ دتشاو «هتوص العو «هانيع تّرّمحلا ؛بطخ اذإ ب يبنلا

 . اسمو مكحّبَص :لوقي ءاّشيج ٌرذنم
 . عوضوملا ةددحم ةطبارثم ةلزَج هظافلأ نوكت نأ : يناثلا

 نب رباج ثيدح نم ٥۹۲( /؟ «ةبطخلاو ةالصلا فيفخت باب «ةعمجلا) يف ملسم :هجرخأ )1١(
 .هنع هللا يضر هللا دبع



 4. . : نومعزي نيذلا:ىلإ رت ملأإل :ىلاعت هللا لوق باب 000 لي

 نح امن اولاق ٍضْن رآألا يف اود ال ْمُهَل لَم ای : لز
 م . 4 و هو

 نوکی نأب .«ناكمإلا بسحب اهتياغ ةحاصفلا نم ب نأ :ثلاثلا

 .لاحلا ىضتقمل اًقباطم ا ةغلل اًقفاوم ,«بيكرتلا ميلس :همالك

 لما ىلع ًائامع قيطت تايآل هذه نإ» ؛ةيمنش نبا مالسإلا خيش لاق

 هللاب نونمؤي مهنإ : :نولوقي ءالؤه نأل ؛ هللا تافص يف ليوأتلاو فيرحتلا

 «نوضرعي .؛لوسرلا ىلإو هللا لزنأ ام ىلإ اولاعت مهل ليق اذإو «هلوسرو

 ؛مهيلع ضرتعا اذإو «نالفو نالف ىلإ بهذن :نولوقيو ءنودصيو

 * وغلا دو لغلا اي مسمار ؛قيفوتلاو ناسحإلا ديرن

 . ؟ةيومحلا ىوتفلا» يف هللا همحر

 ا ف اودي ال ْمُهَل ل اًدإَو# :ىلاعت هلوق ةيناثلا ةيآلا ©

 0. ضرألا يف داسفإلا

 قرطلا داسفإو تويبلا مده لثم كلذو «يدام يسح داسفإ :لوألا

 ا . كلذ هبشأ امو

 يف داسفلا ربكأ نم يهف ؛ يصاعملاب كلذو 57 : يناثلا

 سالا ی ٌتَّبَسُك اب رو لأ ف داملا رھظ» :ىلاعت لاق ءضرألا

 او :ىلاعت لاقو 1١ :مورملا] نو ملم ولی یر سي مُهتيِْبِ
 .Ye : یروشلا] © يثَك نع ْأوُفْعَيَو ف رد تک ای کیی ني مكبس

 اسلا 9 و كر مَع اقل اونو اوما ةئرشلا لها نأ ولو# :ىلاعت لاقو

  6١ةيآلا :ةرقبلا ةروس ١١.
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3 «٠ e A 7 1 ےک يدل ry 

 "”4اَهِسلضِإ َدْعَب ضرألا ف اودي الو# : ُهَلْوَقَو .

 لاقو «[95 :فارعألا] كويك اوناَك امي مُهَسْذَمَم ْاوبَدَك نكلو ٍضَرأْلاَ
 هلا ماتيس مع انرَدَكحَل اواو انما بتكحلا لهآ َّنَأ ولو :ىلاعت

ret 2 دك( 1ع 62 ا E A1 سم د روم  e fمير نم مِهَّلِإ لِزنأ امو َليخإلاَو رولا اوماقأ ا ولو بل ميعنلا تانج  
 ج ٤ دو a هع
 .[55- 58 :ةدئاملا] هلأ تح نيَو َرِهِقوذ ني اولكأل

3 2 
 ,ىواعدلا لطبأ نم ىوعد هذهو : 4 رخلصم نع تإ :هلوق

 لأ :ىلاعت لاق اذهلو .حالصإلا الإ اننأش امو انلاح ام :اولاق ثيح

 عبرأب ةدّكؤم ةلمجلاو «حاتفتسا ةادأ )$ : دود فلا مش ْمُهَّنِ

 ةلمجلاو مه لصفلا ريمضو «4نإل و {Î : يهو «تادكؤم
 ضرألا يف نودسفي نيذلا ءالؤهف ؛هنم مظعأب مهرصح لباق هللاف ؛ ةيمسالا

 .مهريغ ال ةقيقح نودسفملا مه حالصإلا نوعّديو

 هللا لزنأ ام ريغ ىلإ مكاحتلا نأ كلذو «ةرهاظ بابلل ةيآلا ةبسانمو
 . ضرألا ىف داسفلا بابسأ ربكأ نم

 داسفلا لمشي : «ٍضْنَأْلا ف أودي الو :ىلاعت هلوق ةثلاثلا ةيآلا ©
 .قبس امك يونعملاو يداملا

 فوقولا كلذ نمو «نيحلصملا لبق نم : «اَهِحلَصِإ دعب» :هلوق

 نأب يداني نم دضو «فلسلا ةوعد دض فوقولاو «ملعلا لهأ ةوعد دض

 . الي هلوسر ةنسو هللا باتك يف امب مكحلا نوكي

 فيك ذإ ؛خيبوتلاو موللا ديكأت باب نم :(اهجتلصإ دعب :هلوقو
 داسفإلاف ؟رشلاو ثبخلاو ةحاقولا نم نوكي ام ةياغ اذهو حلاصلا دسفي

 )١( ةيآلا :فارعألا ةروس 05.
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 . آلا وب ةه مگا لو

 «حالصإلا لبق هداسف يف ناسنإلا يضمي نأ نم ر مظعأ حالصإلا دعب

 4 1 .داسفلا دعب حالصإلا وه بولطملا ناك نإو

 نأو .حالصإلا وه هللا لزنأ ام ىلإ مكاحتلا نأ :بابلل ةيآلا ةبسانمو

 .داسفإلا وه هريغ ىلإ مكاحتلا

 ها ا +¥

 ماهفتسالا : ت دّيهفل ناو :ىلاعت هلوقا و ةعب ةعبارلا ةيآلا ©

 ءرصحلا ةدافإل مّدُقو نش وعبل مدقم لوعفم :«مكخ» و ‹خيبوتلل

 ٤ . ةيلهاجلا مكح الإ نوغبي الفأ : ىنعملاو

 7 يهل معتا) : لوق يف ةفاضالاو «نوبلطي : ي و

 اش وللا ةيلهاجلا لهأ مكحفأ : ىنعملا نوكي نأ :امهدحأ

 يتلا ةيلهاجلا قيرط ىلإ ةمألا هذه اوديعي نأ نوديريف «نوخبي ةلاسرلا

 .دالوألا لتقو «بئاوسلاو ءرئاحبلا : : اهنمو «ةفورعم اهماكحأ

 مقل ىلع ی و ىلا ليجلا ملا TE اهيناث

 .٠ .معأ اذهو «نكت مل مأ ةقباسلا ةيلهاجلا هيلع تناك ءاوس «نوغېي

 فلا 3 لكو. .ريفنتلاو حيبقتلا يضتقت ةيلهاجلل ةفاضإلاو

 . ةلاهجو لهج وهف ؛هللا مكح

 وهف ؛عرشلا ءافخ عم ناك نإو «ةلاهج وهف ؛ ؛ عرشلاب ملعلا غم ناك نإف
 ر

 بولا اَمّنِإ : ىلاعت لاق ءالهج ال اًهفس أطخلاب لمعلا يه ةلاهجلاو «لهج

 06٠. ةيآلا :ةدئاملا ةروسإ | )١(



 ليي #« . . . نومعزي نيذلا ىلإ رت ملأ» :ىلاعت هللا لوق باب

 0 لل

 امأو ۷ : ءاسنلا] 4 ٍبيِرَق ني تووش رش واھ وسلا َنوُلَمََي تذل ھا لع ري 7 سر
 . ملعتي نأ هيلع نكل «هيلع بنذ الف لهجب ءوسلا لمعي نم

 ىنعمب ماهفتسا مسا :«نم#» : اک سا ّنِب ٌنَمْحَأ نمر :هلوق

 ىنعم بَرْشُم ىفنلا اذهو ءامكح هللا نم نسحأ دحأ ال : يأ ؛ ىفنلا

 يفنلل نمضتم هنأل ؛اًمكح هللا نم نسحأ ال :لوق نم غلبأ وهف ؛يدحتلا

 .ةدايزو

 نّيبف ؛مهبم وهو ‹ ليضفتلا مسا دعب هنأل ؟ زييمت اک :هلوقو
 . يعرشلاو ينوكلا لمشي انه مكحلاو .هريمو مهبملا زييمتلا اذه 5

 لزالزلا لثم راض وه ام ةينوكلا ماكحألا يف دجوي :ليق نإف
 ؟كلذ يف نْسْحلا نيأف ؛اهريغو تاناضيفلاو

 امك «ٌةنسح اهلعجت رومألا هذه يف ةدومحملا تاياغلا نأ :بيجأ
 هللا كلذكف ؛اًئسح ًللعف برضلا اذه دعيف «هل ةيبرت هدلو ناسنإلا برضي
 يتلا ةيرقلا يف ىلاعت لاق «مهتيبرتل بئاصملا هذهب سانلا ضعب بيصي

 مملح امو ايدي ب ام الكت اَهَتلَمْجط :نيئساخ ةدرق اهلهأ هلا بلت
 لكل ايب سيل هللا مكح يف نسحلا اذهو «[17 :ةرقبلا] كق ٌةَطِعوَمَو

 اًناميإو اًئيقي دبعلا دادزا املكو نو رر :ىلاعت لاق امك ءدحأ
 اللهج دادزا هنيقيو هناميإ صقن املكو .هللا ماكحأ نسحب ةفرعم دادزا
 تايآلا تءاج اذإ هيف نيخسارلا ملعلا لهأ دجت كلذلو ءهللا ماكحأ نسحب
 ىلعو ءاًضقانت كلذ يف نوري الو نايب لمكأب كلذ هجو اونيب تاهباشتملا
 هتفرعم نم ناسنإلل لصح ام بسحب نيقيلاو ناميإلا ةوق نيبتي هنإف ؛اذه

 ١ .ةيعرشلاو ةينوكلا هللا ماكحأ نسحب



 نومعزي نيذلأ كف :ىلاعت هللا لوق 2 3ك ۱۷٦

 Ns ا ُتْنِج اَمِل انی و دوکي یخ م

 هلخدي ال ربخ .: كوو وَ اَمكَح م نمو» :هلوقو
 نم هيف اوفلتخا امل اونمآ نيذلا هلل ىده كلذلو ءاًمالطإ خسنلا الو بذكلا

 :اولاقو ‹صوصنلا نم تافلتخملاو تاهباشتملا نيب ۽ اوعمجف «هتذإب قحلا

 ؛ىلابعت هللا ماكحأ نسح اوفرعو «[ :نارمع لآ] يب دنع ن 3

 ا و ا اهنأو

 ا يلا

 ع

 اًناميإ :يأ: ؛مكدحأ نمؤي الا :رمع نب هللا دبع ثيدح يف هلوق

 هنع يفتني هنإف ؛ةيلكلاب لي يبنلا هب ءاج ام ىوهي ال ناك اذإ الإ الماك

 لاق «هرفكل هلمع طبح دقف ؛هللا لزنأ ام هرك اذإ هنأل «ةيلكلاب ناميإلا

 .[4 :دمحم] ©« رهلمْعَأ طحأَ هلأ درن آم ورک م َرْهَتأِب كلذ : ىلاعت

 :وه رصقلاب ىوهلا : هدي تلج اهل امنت ءاوه نوكي نوعا :هلوق

 . لوألا دارملاو «حيرلا :ىه كملايو:«ليخلا

 ..ةنشلاو نآرقلا وه كي يبنلا هب ءاج يذلاو «ةياغلل : (ىتحا و

 هقفاوي نأ كلذ نم مزل ؛ولك يبنلا هب ءاج امل اًعبت هاوه ناك اذإو

 .يهاونلل انانتجاو «رماوألل ًالاثتماو «رابخألاب اًقيدصت

 يوه ىلع ال لالضلا یوه ىلع ىوهلا قلطب ام رثكأ ذأ ملعاو

 يوغبلاو »)14/9 ؟خيراتلا» يف بيطخلاو 2.20( (ةنسلا» يف مصاع ي ىبأ نبا : هجرخأ )1(

 .(۱۸ضص) «ىوهلا مذ" يف يزوجلا نباو TITY) «ةئسلا حرش» يف

 E E تيدجلا دسم تجر ناك :رظناو



 ۱۷۷ 4(... نومعزي نيذلا ىلإ رت ملأ# :ىلاعت هللا لوق باب

 ٍداَنْسِإِب «(ةَجْحلا» باك ىف ُهاَئْيَوَر ( ٌحيِحَص ٌثيِدَح١ :ٌئوَوّنلا لاق

 2 ا 00( 8
 م 5 )
 ٍدوُهَيلا ْنِم ٍلُجَرَو َنيِقِفاَتُملا َنِم ٍلُجَر َنْيَب َناَك١ : يِبْعّملا َلاَقَو

 لاقو «[77 :ةيثاجلا] ر ُمُهْلِإ دنن م تيا :ىلاعت لاق «ناميإلا

 مذ ىلع ةلادلا تايآلا نم اهريغو ١5[« :دمحم] رها او وعَبأو## : ىلاعت

 ناك ؛ و يبنلا هب ءاج امل اًعبت ىوهلا ناك اذإ نكلو «هاوه عبتا نم

 مكح نأ دقتعا نم نأ نايب قبس دقو .ناميإلا لامك نم وهو ءاّدومحم

 ؛هللا ريغ ىلإ مكاحتلا زوجي هنأ وأ «نسحأ وأ «هللا مكحل واسم هللا ريغ

 اًمراك ناك نإف هيلي يبنلا هب ءاج امل اعبت هاوه نكي مل نم امأو .رفاك وهف

 سيلف ؛كلذ ىلع ايندلا ةبحم رثآ نكلو اًمراك نكي مل نإو ءرفاك وهف ؛هل

 .ناميإلا صقان نوكي نکل «رفاكب

 «هريغو يوونلا هححص :«(حيحص ثيدح :يوونلا لاق» :هلوق

 مولعلا عماج» هباتك يف بجر نبا مهنم ءملعلا لهأ نم ةعامج هفعضو

 حيحص هانعم نكلو «؟مكحلاو

 .ةيآلا ريسفت يف :يأ :«يبعشلا لاقو» :يبعشلا رثأ يف هلوق

 ءرفكلا نطبيو مالسإلا رهظي نم وه :«نيقفانملا نم لجر» :هلوق

 باب هل رحج هل عوبريلاو «عوُبْريلا رخُج يهو «ءاقفاّنلا نم اًقفانم يمسو

 رفحي مث هرحج ىهتنم لصي ىتح اًقدنخ ضرألا يف رفحي يأ - ءاقفان هلو

 اذإف «- فقوت هسأرب هعفد نم نكمتي ثيحب ليلق ءيش يقب اذإف «ىلعأ ىلإ

 . ءاقفانلا نم جرخ بابلا نم هيلع رجح

 ىسوم نيد ىلإ نوبستنملا مه دوهيلا : دوهيلا نم لجرو» :هلوق

 )١( مقر ثيدح) «ةيوونلا نوعبرألا» ٤١(.



 !4 ..: . نومعزي نيذلا ىلإ رت ملأ :ىلاعت هللا لوق باب ْ ۱۷۸

 ذاب الب هنأ َفَرَع ؟دمخم ىَلِإ ْمُكاَحَتْ : : ُىِدوُهَيلا َلاَقَف ءٌةَموصخخ

 دودا AF هملعل ؛ِدوُهيلا ىلإ ْمُكاَحَتَن : : ُقِفاَمملا َلاَقَو «ٌةَوُضّرلا

 :ْتَلَرَتك هَل اَمَكاَحَتيَف ةَئْيَهُج يف ائِجاَك ايِتَأَي نَا اَمََناَف ءٌةَوشْرلا
 ۰ .تیآلا ومب تدل ل رت لا

res 2 Eءانعجر ؛ يأ ؛4كّإ اذه إل :هلوق نم امإ كلذب اوُمُسو . 
 .لادلاب راص بيرعتلا دعب نكلوأ .ءاذوهي مهيبأ ىلإ ةبسن وأ

 .؛ةلاسرلا تفويت هركي ملو لك يبنلا : يأ : دمحم ىلإ» :هلوق

 : . يتأيس هب دوعوملا يبنلا نأ نومعزيو : ,ءهتلاسرب نونمؤي ال مهنأل

 ' ىلإ مكاحتلا بطل ليلعت : : 5 وشرلا ذخأي ال هنأ فرع» :هلوق

 ا «ةؤشرلاو «ةوشّرلا.«ةوشّرلا زوجيف ؛ءارلا ُةِئْلَكُم :ةوشرلاو .ِلكك يبنلا
 .ءيش ىلإ لصوتلل عوفدملا لاملا :يهو

 ' اهب لصوتي نأ ناسنإلا دازأ اذإ الإ ةمرحم نوكت إل» : ملعلا لهأ لاق ش
 وأ هنم عْنُم هل قح ىلإ اهب لصوتيل اهلذب نم امأ «قح عفد وأ لطاب ىلإ

aSو  

 : 000 .. ؟مارحف

 ٠ «فالخ امهنيب زاص هنأك :«ةنيهج يف اًنهاك اينأي نأ اقفتاف» :هلوق
 . ةي يبنلا ىلإ امكاحتي نأ قفانملا ىبأو

 ن رمال هكر و م قع یا : نهاكلاو

 , امبرف ءاذكو اذك ثدحيس :نولوقيف ءءامسلا ربخب نيطايشلا مهيلع لزنت
 «تيغلا ملع اوعّدا اوباصأ اذإف ءاوؤطخأ امبرو «تارملا نم ةرم اوباصأ

 0 | 5٠. ةيآلا :ءاسنلا ةروس )١(.
 .السرم يبعشلا نع (91/6) ريرج نبا :هجرخأ ()



 1۷4 4... نومعزي نيذلا ىلإ رت ملأ» :ىلاعت هللا لوق باب

 عقار :اًمُمُدَحَأ َلاَقَف ءاَمَصَتْخا َنْيَلجَر يِف ْثتْلَزَت» :َلِيِقَو

 اَعَفاَرَت مَ ءفّرشألا نب ٍبْعَك ىلإ :ٌُرَخآلا لاق ا ْيِبْنلا ىلإ

 ضْرَي ْمَل يِذّلل َلاَقَف ءةصقلا اَمُهُدَحَأ هل هَل َرَكَذَف َرَمُع ىلإ

 . هلق ٍفِيَّسلاب ُهَبَرَضَف .ْمَعَن :َلاَق ؟َكِلْذَكَأ : لكي هللا ٍلوُسَرِب

 تلا ىلإ رَت مآ :ىلاعت هلوق لزنف ؛مهيلإ نومكاحتي برعلا ناكف
 .ةيآلا € . . . ومع

F#نفق #  

 يف ركذ نكل «ضيرمتلا ةغيصب ةصقلا هذه ركذ :«ليقو» :هلوق
 ةلوادتم ةروهشم اهنأو «ةددعتم قرط نم تيور اهنأ ديمحلا زيزعلا ريسيت»

 اهرضي الو ةريثك قرط اهلو ءدانسإلا نع ينغي ًالوادت فلخلاو فلسلا نيب

 ها .اهدانسإ فعض

 نيملسملا نم انوكي نأ لمتحيف ؛نامهبم امه :«نيلجر» :هلوق

 كلذ ريغ لسير نيالا ن ازكي نأ لخير ؛نسؤملا

 .ريضنلا ينب ءامعز نم لجر وهو :؟فرشألا نب بعك ىلإ» :هلوق

 .رمألا كلذكأ :ريدقتلا «فوذحم أدتبمل ربخ :«كلذكأ» :هلوق

 .رمع براضلا :«فيسلاب هبرضف» :هلوق

 مكحب ضري مل نم نأ ىلع لدت اهلبق يتلاو ةصقلا هذهو

 د ؛(8١1 ء۷٠1٠ ص) «لوزنلا بابسأ» يف يدحاولا هقلع )1١(

 . .ليقو» :هلوقب هفعض ىلإ باهولا دبع نب دمحم خيشلا مامإلا راشأ دقو

 . (هالا*ص) ةزيزعلا ريسيت) :رظناو



 ,«..: . نومعزي نيذلا ىلإ رت ملأ : ىلاعت هللا لوق باب . 0

 ا هيف ©

 مُهَف ىَلَع ِةَناَعِإلا َنِم اهيف اَمَو ِءاَسْنلا N : ىلوألا

 کک . توُعاْطلاا

 هَل ليه ادو :ِةَرَقَبلا ِةَيآ ر ا :ةينافلا

 ش ٍِ .ةيآلا ضر

 00 لک يبلا
 هنأ ؛هلتقف هترْيْغ ةوقل هسفن كلمي مل رمع نأ رهاظلا نأ : بيجأ ش

 هنيد لَّدَي نم» : 3 ا ايي يبنلا لاق دقو. «مالسإلا نع ةدر اذه نأ فرع

 : 1 , «ەولتقاف

 5 : لئاسم هيف

 هت ىلم ةنامإلا نم اهي امر ءاسنلا ةبآ ريسفت» :ىلوألا ©

 .آمي اثم ل وشب تلا قي رک آل يار ير وفا
 . كيل ر

 نأ: ىأ : : ةييوغاطلا مف ىلع ةناعإلا نم ات او :هلوقو

 'هب زواج ام لك لمشيف ؛كلذك ناك اذإو ا سس
 : نيذذلا ماكاو ءارمألاو 5 و وأ ا e ديعلا

 i ق ضل ۲ ن اوین مک ق ان) :ةرقبلا يآ ريسفت : ةيناثلا ©

 . سابع نبا ثيدح نم (7:* /4 هللا باذعب بذعي ال باب ءداهجلا) يف يراخبلا :هجرخأ )0(



 ۸۱ 4... نومعزي نيذلا ىلإ رت ملا : ىلاعت هللا لوق باب

 َدَعَب ٍضأْلا ف اودي الو# :ٍفاّرغألا ةيآ ٌريِسْفَت :ةثلاثلا

 . «اَهِحْلَصإ

 . « نوعي لهل مكحقأ# ُريِسْفَت : ةعبارلا

 . ىلوألا ةّيالا ٍلوُرُن ٍبَّبَس يق ُيِبْعّشلا لاق ام :ةسماخلا

 .بؤاكلاو ٍقِداَّصلا ِناَميِإلا ُريِسْمَت :ةسداسلا

 . ٍقِفاَنَملا َعَم َرَمْع ُهَّصِق : ةعباسلا

 يف اهنأل ؛ضرألا يف داسف قافنلا نأ ىلع ليلد اهيفف : 4 سر وحِلْضُم ن اإ
 . يصاعملا عيمج لمشي داسفلاو ‹ نيقفانملا قايس

 َدَتَب ٍضَنَأْلا ف أودي الر :فارعألا ةيآ ريسفت :ةئثلاثلا ©
 . قبس دقو : «اًهجتلصإ

 اًنّيَب دقو «كلذ قبس دقو 4 ب هيه كع ريسفت : عبارلا ©

 ريفنتلل ةيلهاجلل فيضأو «عرشلا فلاخ ام لك ةيلهاجلا مكحب دارملا نأ
 .لالضلاو لهجلا ىلع ينبم هنأو «هحبق نايبو هنم

 .قبس دقو : ىلوألا ةيآلا لوزن ببس يف يبعشلا لاق ام :ةسماخلا ©

 قداصلا ناميإلاف :بذاكلاو قداصلا ناميإلا ريسفت :ةسداسلا ©

 ناميإلاو .هلوسرو هللا ا ا ماتلا ناعذإلا مزلتسي

 . كلذ فالخب بذاكلا

 كلمي ملف هتريغ ةوقل هلتق ىلع مدقأو «هتدرل هلتقل اًحيبم ةي يبنلا ىلإ



 | €: نومعري نيذلا ىلإ رت ملأ : ىلاعت هللا لوق باب 1۸1

 اَعَبَت ُهاَوَه نوكي ىَّنَح ٍدحأل ُلّصْخَي ل ِناَمْئإلا نك : ةنماثلا

 | لك ُلوُسَولا هب ءاَج اَمِل

 . امل اًعبت هاوه نوكي ىتح دحأل لصحي ال ناميإلا نوك :ةنماقلا ©
 . ثيدحلا نم حضاو اڌهو : دالي لوسرلا هب ءاج

 انف دي ډپ



 1م تافصلاو ءامسألا نم اًئيش دحج نم باب

 باب
 4-0 ما

 . 5 50 5 E كاع ما 4
 ِتافّصلاَو ٍءاَمْسألا نِم اًئنش َدَحَح نَم

 ك1 900

 :ناعون راكنإلاو «راكنإلا :دْحَجلا

 ٠ اًمسا ركنأ اذحأ نأ ولف كش الب رفك اذهو «بيذكت راكنإ :لوألا

 :لوقي نأ لثم «ةنسلاو باتكلا ىف ةتباثلا هتافص نم ةفص وأ هللا ءامسأ نم

 رفاك وهف ؛نيع هل سيل وأ «هشرع ىلع وتسي مل هللا نأ وأ ءدي هلل سيل

 ةلملا نع جرخم رفك هلوسرو هللا ربخ بيذكت نأل ؛نيملسملا عامجإب

 . عامجإلاب

 ىنعم ىلإ اهلوأتي نكلو اهركني ال نأ وهو «ليوأت راكنإ : يناثلا
 :ناعون اذهو ءاهرهاظ فلاخي

 بجوي ال اذهف ؛ةيبرعلا ةغللا يف ْغّوَسُم ليوأتلل نوكي نأ ١

 .رفكلا

 هنأل رفكلا همكح اذهف ؛ةيبرعلا ةغللا يف ْعّوَسُم هل نوكي ال نأ - ؟

 هلوقب دارملا :لوقي نأ لثم ءاّبيذكت ةقيقحلا يف راص غوسم هل نكي مل اذإ

 اهافن هنأل رفاك اذهف ؛انيضارأب يرجت ١5[ :رمقلا] ايم ىر : ىلاعت

 دارملا 154 :ةدئاملا] 4ِناَْطوُسَبَم هادي لَبأ# :ىلاعت هلوق يف لاق ولو

 ةغللا يف هل غوسم ال هنأل اًضيأ رفك وهف ؛ضرألاو تاوامسلا :هيديب

 نإ نكل «بّذكُمو ركْنُم وهف ؛ةيعرشلا ةقيقحلا ىضتقم وه الو «ةيبرعلا



 تافصلاو ءامسألا نم اًئيش دحج نم باب : 1484

 ىنعمب قلطت ةغللا يف ديلا نأل رفكي الف ؛ةوقلا وأ ةمعنلا ديلاب دارملا :لاق
 ١ ' 2 :رعاشلا لاق ءةمعنلا

 'ُبْزْعَت ةّيوئاملا نأ ُتْدَحُت دب نم ُكَدْنِع ٍليللا مالظِ كو

 .ةملظلا نإ ak ؛ةمعن نم : يأ ؛(دي نملا :هلوقف

 .رشلا قلخت امنإو «نحلا قلخت ال

 ' نم : ليقف ؛هقاقتشا يف فلتخاو «مسا عمج : ؟ءامسألا نم» :هلوق
 . رهظيو 'نيبتيو ه همساب عفتري ىمسملا نأ اذه هجوو «عافترالا وهو « يحل

 اسس ىلع ةمالع هنأ © :ههجوو «ةمالعلا يهو ةّمّسلا نم :ليقو

 لجو زع هللا ءامسأ انه ءامسألاب دارملاو امهيلك نم قتشم هنأ حجارلاو

 دل ةفصلاو مسالا نيب قرفلاو « لجو زع - هللا تافص تافصلابو «-
 .هب فصتا ام ةفصلاو هللا هب ىمست ام مسالا

 : هللا ءامسأ يف ثحبلا #

 | : "لوألا ثحبملا

 ؛ نم؛يهف ؛ةضحم اًمالعأ تسيلو «فاصوأو مالعأ هللا ءامسأ نأ

 ةفصلا ىلع اهتلالد:ثيح نمو «مالعأ ىلاعت هللا تاذ ىلع اهتلالد ثيح

 هنبا:يمسي ناسنإلاف ؛انئامسأ فالخب «فاصوأ مسالا اذه اهنمضتي يتلا

 ' نم وهو اًًيلع همسا نوكي دقف ءةفصلا ىنعم ظحلي نأ نود اًيلعو اًدمحم
 اهنأل ؛هللا ءامسأ فالخب «سانلا رفكأ نم وهو هللا دبع وأ «سانلا عضوأ

 ىلغ لدي زيزعلاو «هتافصو هتاذ ولعل ىلعلا وه هللاف ؛ ىناعملل ةنمضتم

 .اذكهو :ةمكحلا ىلع الدب يحلو «ةزعلا

 .(ىلاعت هللا ءامسأ مارتحا باب) :رظنا )١(



 18ه تافصلاو ءامسألا نم اًئيش دحج نم باب

 00 ال ا ااا

 : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنت ةفصلا ىلع مسالا ةلالدو

 .هب طيحملا هانعم عيمج ىلع هتلالد يهو «ةقباطم ةلالد :لوألا
 .هانعم ءزج ىلع هتلالد يهو ءنّمَضَت ةلالد : يناثلا
 .مزال جراخ رمأ ىلع هتلالد يهو «مازتلا ةلالد : ثلاثلا

 ةا ةقنم | لغو دعو هللا تاذ ىلع لدي فلاخلا' + كلذ لام
 ةلالد هيف قلخلا ةفص ىلعو هللا تاذ ىلع لديو «نمضت ةلالد اهدحو

 . مازتلا ةلالد ةردقلاو ملعلا ىلع لديو «ةقباطم

 لرب نهم ضرألا نمو توم مس قل ىلا هل : ىلاعت هللا لاق امك
 اتي ن لكي ان ده هلل دو یم وین یک لع هلأ لأ اوت نہ ال
 انْمِلَعو ءضرألاو تاوامسلا قلخ هنوك نم ةردقلا انْمِلَعَف ؛[١؟ : قالطلا]
 ال ملعي ال نمف ءملع نم هيف دب ال قلخلا نأل ؛اًضيأ كلذ نم ملعلا
 !؟هملعي ال اًئيش قلخي فيكو «قلخی

 : يناثلا ثحبملا

 قفتاو هظفل فلتخا ام :فدارتملا «ةنيابتم ةفدارتم هللا ءامسأ نأ

 رابتعاب ةفدارتم هللا ءامسأف ؛هانعمو هظفل فلتخا ام :نيابتُملاو ؛هانعم

 هدحاو ىمسم ىلع لدت اهنأل ؛ لجو زع هللا تاذ ىلع اهتلالد

 هللا وه دحاو ءيش ىلع لدت اهلك ؛ميكحلا «زيزعلا ءريصبلا «عيمسلاف

 ىنعم ريغو عيمسلا ىنعم ريغ ميكحلا ىنعم نأل ؛اهيناعم رابتعاب ةنيابتمو
 .اذكهو «ريصبلا

 :ثلاثلا ثحبملا

 كي هلوق كلذ ىلع ليلدلاو «نيعم ددعب ةروصحم تسيل هللا ءامسأ
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 0 لا لل ا ال ااا ا لال ا اا اا ا 1 1 لاا

 . ؛كدبع ينإ !مهللا» .: روهشملا حيحصلا ثيدحلا دوعسم نبا ثيدح يق

 'تيمس كل وه مسا لكب كلأسأ - لاق نأ ىلإ - . . .كتمأ نبا ‹كدبع نبا

 ..هب ترثأتسا وأ «كقلخ نم اًدحأ هتملع وأ «كباتك ىف هتلزنأ وأ «كسفن هب

 نأ نكمي آل بيغلا ملع يف هب هلا رثأتسا امو «۲كدنع بيغلا ملع يف

 .روصحمب سيلف مولعمب سيل امو «هب مّلْعُي

 لد امامخأ نم انا نيمستو ةنسب هل نإ :كلكي هلوق امأو >>

 9 نأ هانعم نكل ءءامسألا هذه الإ هل سيل هنأ هانعم سيلف ؛ةنجلا

 ١.:هلوقف «ةنجلا لخدي هنإف نيعستلاو ةعستلا هذه هئامسأ نم ىصحأ

 u «ةلصفنم ةيفانثتسا تسيلو «ىلوألا ةلمجلل ليمكت «اهاصحأ

 هنأ ا ات ا ليس دالا اهتدنعأ نر ف ىدنع :لئاقلا لوق

 ا .ءيشلا اذهل ةَّدَعُم ةئملا هذه نأ هانعم لب ؛ةئملا هذه الإ هدنع سيلا

 : عبارلا ثحبملا

 ؛قبس امك ىنعملا ئلعو تاذلا ىلع لدي هللا ءامسأ نم مسالا
 «ةفصلا نم هنُمْضَت امب نمؤنو ءءامسألا نم اًمسا اهب نمؤن نأ انيلع بجيف

 ؛اًيدعتم مسالا ناك نإ مكحلاو رثألا نم ةفصلا هذه هيلع لذت امب نمؤنو

 ؛ريبكلا» يف يناربطلاو ء(۲۳۷۲) نابح نباو ء(١١٤ ۳۹۱/۱)دمحأ :هجرخأ (

 لاسرإ نم ملس نإ ملشم طرش ىلع حيحص» :لاقو _ ( )٠۹/۱ مكاحلاو حف

 . «هيبأ" نم هعامس يف فلتخم هنإق ؛ هيبأ نع هللا دبع نب نمحرلا دبع

 ' .(اص) ةءامسألا» يف يقهيبلا :اًضيأ هجرخأو

 يف ظقاحلا هنّسحو )۱11/١(« «دئاوفلا عئادب» يف امك ؛ميقلا| نبا هححص ثيدحلاو

 0 .(17/4) ةقيناّبرلا تاحوتفلا» يف امك ؛ةراكذألا جيرخت»

 يف ملسمو «ء(١۸٤ ٤/ ءاّدحاو الإ مسا ةئم هلل نإ باب ءديحوتلا) يف يراخبلا :هجرخأ (۲)

 .ةريره يبأ كثيدح نم 0 « ىلاعت هللا اا باب .ءاعدلاو ركذلا)



 AY تافصلاو ءامسألا نم اًئيش دحج نم باب

 200 2 الا

 ةفص ىلع لاد هنأو «عيمسلا ىلاعت هئامسأ نم نأب نمؤن عيمسلا :الثمف لث
 :ىلاعت لاق امك ؛هب عمسي هنأ وهو اًرئأو اًمُكُح عمسلا اذهل نأو ءعمسلا
 9 ارات عمت هلو هَل لإ تشو اهجفر ىف كج أ لو هل ميس دق

 ءميظعلاك ؛دعتم ريغ مسالا ناك نإ امأ ء[١ : ةلداجملا] 4رب ميس هلآ
 .هيلإ ىدعتي هل مكح الو ‹«ةفصلاو مسالا تبثنف ؛ ليلجلاو «يحلاو

 : سماخلا ثحبملا

 ٠ نإ ؟هللا يه هللا 0 هری يلاعت هللا اه ل

 e يهف و ؛ ظفللا كلذ لولدم

 وه انه مسالاف ؛هللا وه ضرألاو تاوامسلا قلخ يذلا :الثمف

 «ضرألاو تاوامسلا تقلخ يتلا يه «ءاهلاو  ماللا» تسيلف «ىّمَسُملا

 مل ةقرولا يف بوتكملا اًديز تبرضف .اًديز برضا :ليق اذإو «ىمسملا
 دارملاف .مئاق ديز بتكا :ليق اذإو ءىمسملا دوصقملا نأل ؛الثتمم نكت
 3 يمسملا ريغ وه يذلا مسالا

 :هللا تافص يف ثحبلا *

 :لوألا ثحبملا

 : ماسقأ ةثالث ىلإ هللا تافص مسقنت

 .ةيونعم لاقيو ةيتاذ :لوألا

 ةيلعف : يناثلا

 . ةيربخ : كلاثلا



 تاقفصلاو ءامسألا نم اًنيش دحج نم باب 1 1848

 0 ل اا ا ا اا ا ااا اا 171 7 1 7101 1 0 0 0 0

 لازي.الو لزي مل يتلاو هللا تاذل ةمزالملا يه :ةيتاذلا تافصلاف
 .يناعم تافصلا هذه نأل ؛ ةيونعم يهو رضبلاو عمسلا : لثم '« «ءاهب اًفصتم'

 مل أنثي مل نإو اهلعف ءاش نإ هتثيشمب قلعتت يتلا يه : ةيلعفلاو

 مالكلاو «“شرعلا ىلع ءاوتسالاو ءايندلا ءامسلا ىلإ لوزنلا :لثم ءاهلعفي

 لصاف ؛ لصألا ثيح نم ال «هداحآ ثيح نم قلخلاو «هداخآ ثيح نم

 00 .قلخلا كلذكو «ةيتاذ ةفص مالكلا

 لاقي االف ؛هلل ةبسنلاب امأ ا ةا اجا و اا ف : ةيربخلاو

 يهو «ةنسلاو باتكلا نم ربخلا اهب تبث ةيربخ تافص :لاقي لب ءاذكه

 .ديلاو «قاسلاو «نيعلاو ءهجولا :لثم ءالعف الو ينعم تسيل

 ٠ :يناثلا ثحبملا

 لک سیلو ا ؛ءامسألا نم عسوأ تافصلا '

 "؟ هئامبسأ نم تسيلو هللا ىلع قلطت ةريثك تافص كانهو اننا نوكت ةفض

 .ديرملا وأ ملكتملاب ىمسي الو «ةدارإلاو مالكلاب هللا تفصويف

 ٠ . :ثلاثلا ثحبملا

 نع هزني نکل «هتقيقح ىلع قح وهف ؛هسفن هب هللا فصو ام لك نأ '

 و یس وص یاو : ىلاعت هلوقلف ؛ليثمتلا امأ «فييكتلاو ليثمتلا

 كا امل هِي ارس لی :هلوقو ء[١1 :ىروشلا] 4رب ديلا عيمَسلا

 نم نسحأ ليثمتلا يفنب ريبعتلاو ۷٤[« :لحنلا] رعت ال ٌرْشنَأَو راعي

 :ةثالث هوجول ؛ هيبشتلا يفنب ريبعتلا .

 ءاًقلطم يفنم وهو نآرقلا هب ءاج يذلا وه ليشمتلا نأ :امهدحأ

 . .هيفنب نآرقلا ثأي ملف ؛هيبشتلا فالخب



 ۱۸۹ تافصلاو ءامسألا نم اًئيش دحج نم باب

 110 ا 2 ل ا ا اا اا ااا

 ES ! مصل قالا GR يتلا < : يناثلا
 صتخي امب دحاو لك زيمتيو هيف ناهبتشي كرتشم ُدْدَت امهنيب نوكي نأ دب الف
 ردق امهنيبف «قولخملاو قلاخلا يف تباث فصو ًآلثم ؛ةايحلا» :ف ؛هب
 .هب قيلت قولخملا ةايحو هب قيلت قلاخلا ةايح نكلو «كرتشم

 مهضعب لعج ىتح «هيبشتلا ىمسم يف اوفلتخا سانلا نأ : :ثلاثلا
 00 ءاّهيبشت هسفنل هللا اهتبثأ يتلا تافصلا تابثإ
 هسفنل هللا اهتبثأ يتلا تافصلا يفن لوقلا اذه نم ضعبلا اذه

 نم ةفص فّيك نمف هللا تافص فيكن نأ زوجي الف ؛فييكتلا امأو
 صاع «هیف هدنع ملع ال امب لاق هنأل بذاك «صاع بذاك وهف ؛تافصلا
 كل سیل ام فف و : یلاعت هلوق يف همّوَحو هنع هللا ىهن اميف عقاو هنأل

 ل ام أ َلَع ولف نآَو9 :ىلاعنت هلوقو ۳١[« :ءارسإلا] لع وي
 4 . . . نط امو ان رهط ام شیوا نر مرح امل لف :هلوق دعب نولس
 راعي : ىلاعت هلوقل ؛ةيفيكلا كاردإ نكمي ال هنألو قيآلا [۳۳ : فارعألا]

 آل : هلوقو ء٠٠ : هط] 4مل وپ توی اکو مملح امو دل کت
 ]1 : ماعنألا] رص بألا كرد وهو ريالا ةكرَدُت

 نانّبلاب وأ اًريدقت نانجلاب وأ اًريبعت ناسللاب فييكتلا ناك ءاوسو
 فيكلا» :ءاوتسالا ةيفيك نع لئُس نيح هللا همحر كلام لاق اذهلو ءاّريرحت
 «ةيفيك اهل نأ او ا م يبل ا لاو «لوهجم

 ؛دوجومب سيل ةيفيك هل سيل ام نأل ؛انل ةمولعم تسيل اهنكلو «ةيفيك اهل لب
 قرفف ؛اهملعن ال اننكل «ةيفيك اهل نيعلاو هجولاو ديلاو لوزنلاو ءاوتسالاف
 «ةمولعم ريغ ةيفيك اهل نأب نمؤن نأ نيبو اًريدقت ولو ةنيعم ةيفيك تبثن نأ نيب
 .ةمولعم ريغ نكل «ةيفيك اهل :لوقنف ؛بجاولا وه اذهو



 ' تافصلاو ءامسألا نم اًئينش دحج نم باب . ۱1۹۰ ١

 . ةي < ... نحيي نورفكي ت :ىلاعت هللا نرو

 لل E أ رّوِصَتُي فيك :ليق نإف

 نم ةيفيك رصقلا اذهل نأ دقتعي انم دحاولاف ؛روصتم هنإ : : بيجأ

 وأ ءاهريظن ا «اهدهاش اذإ الإ ةيفيكلا هذه ملعي ال نكلو «هلخاد

 .اهنع قداص صخش ه ربخأ

 اننا حل #+ 

 | .ةيآلا ن 6-5 : ىلاعت هلوق

 مهنأ :دارملا : رل ديو سرق رابع يآ 40و
 نيلو# :ىلاعت لاق هب َنوُرِقُي مهف «ىمسملاب ال مسالا اذهب نورفكي

 كيال يقو 8 :نامقل] 4 هللا نلوم ضيالاَو توسل َقَلَح ْنّم مهتلاس

 ةيبيدحلا ةوزغ يف حلصلا بتكي نأ لك يبنلا دارأ املا :ورمع نب ليهس

 ؛نمحرلا امأ :ليهس لاق ؛؟ميحرلا نمحرلا هللا مسب بتكا» :بتاكلل لاق

 يتلا ا نم اوو ««يهللا كمساب بتكا نكلو يه ام يردأ ام هللاوف

 . ىمشملا نود مسالا اهب داري

 هلك اش ا ی تت وعد وأ هل اود لقال :ىلاعت هللا لاق دقو

 3 نم مسا ياب ي رس نإف ؛هنوعدت هئامسأ نم مسا يأب :يأ ؛[١١1 :ءارسإلا] ملك اسلا
 N اوعداف ؛ىنسح هئامسأ لكف «ىنسحلا ءامسألا هل

 . شيرق ىلع ناكنإلا ةيآلا هذهب داريو

 ركب إف ىلاعت هسا نم مسا رن نم نأ ىلع لي آلا ين

 )١( ةيآلا :دعرلا ةروس 6
(YAT يف يراخبلا :هجرخأ (فخ ؛داهجلا يف طورشلا باب طورشلا )۲( 



 ۱۹۱ تافصلاو ءامسألا نم اًئيش دحج نم باب

 10 ا ا ا اللا

 هلل بذكم هنألو ء[١۳ :دعرلا] 4مل َنوُرْمَكَي ْمُهَول :ىلاعت هلوقل
 .ةيآلا هذهب فلؤملا داهشتسا هجو اذهو ءرفك اذهو ‹«هلوسرلو

 «فوذحم سنجلل ةيفانلا 4ال» ربخ : وه الإ َهَلِ ̂ :هلوق
 كلك : ىلاعت لاق «ريثكف ؛لطابلا هلإلا امأو ءوه الإ قح هلإ ال : ريدقتلاو
 ٠١[. :نامقل] 4ُلِلْلأ هنود ني وذي ام نو نحل وه هَ أي

 لومعملا ميدقت نأل ؛هدحو هيلع : يأ : بلڪ و هو :هلوق

 كنأ ىلع لدي هنإف ؛«اًديز تبرض» :ًالثم تلق اذإف ءرصحلا ىلع لدي
 اًديز» :تلق اذإو «هريغ برضت مل كنأ ىلع لدي ال نكلو «هتبرض
 لكوتلا ىنعم قبسو «هريغ برضت ملو اًديز تبرض كنأ ىلع تلد «تبرض
 . هماكحأو

 «يباتم اهلصأ (يا» و هلا ىلإ :يأ : باس لَ :هلوق
 هيلإو : يأ ؟ يميم ردصم وهف ؛ةبوتلا ىنعمب باتملاو ءافيفخت ءايلا تفذحف

 . يتبوث

 اهلو «ةعاطلا ىلإ ةيصعملا نم ىلاعت هللا ىلإ عوجرلا يه :ةبوتلاو
 : ةسمخ طورش

 ةاعارم ةبوتلا ىلع ناسنإلا لمحي ال نأب ىلاعت هلل صالخإلا - ١
 .ايندلا نم ءيش وأ هتاباحم وأ دحأ

 نم سمشلا عولط لبق كلذو «ةبوتلا لوبق تقو يف نوكت نأ - ”
 .توملا روضح لبقو ءاهبرغم

 ام ىلع رسحتلاب رعشي نأب كلذو «هلعف نم ىضم ام ىلع مدنلا - "
 . نكي مل هنأ ینمتیو قبس



 تافصلاو ءامسألا نم اًئيش دحج نم باب 14۲

 اَمِب َساّنلا اوُنَّدَح» :ٌّنِلَع لاق :2يِراَخّبلا حيجَص» يِفَو

 ملاظم نم ةبوتلا تناك اذإف ءاذه ىلعو «بنذلا نع عالقإلا 4

 : .اهنم مهلالحتسا وأ اهلهأ ىلإ ملاظملا در نم دب الف ؛قلخلا

 و الإ نوكت ال يتلا ةبوتلاو ا ا ی مرجلا

 نوكت :اهنإف ؛عوجرلا ىنعمب يتلا ةبوتلا امأو «ةقباسلا ةيآلا يف امك ؛ ةدابعلا

 «روص اهيف ةَقُرْمَت دجوف لك يبنلا ءاج نيح ةشئاع لوق هنمو «هزيغلو هل

 اذام: ؛هلوسرو هللا ىلإ بوتأ» :تلاقو «لخدي ملو بابلاب فقوف

 نوكت اال ةدابعلا ةبوت نأل ؛ةدابعلا ةب وت انه ةبوتلاب دارملا سيلف 2 ؟تبنذأ

 00 ةبوت هذه نكلو حوال لاك طلخا نم ؛هريغل الو لَم لوسرلل

 : بوتأ :نبالا لوقي ؛هبدأ ءوسل هنبا ناسنإلا برضي نيح اًضيأ كلذ نمو

 ع #

 مهوملك :يأ :«سانلا اوثدح» :هنع هللا يضر يلع رثأ يف هلوق

 . ظعاوملا ريغو ظعاوملاب

 و هغلبتو هوفرعي نأ نكمي امب :يأ : : «نوفرعي امب» :هلوق

 نل كنإ» :لاق ؛هنع هللا يضر دوعسم نبا نع ءاج اذهلو ءاونَتْمُي ال

 ناك اذهلو ل يضل ل ا ا

 لب «هكاردإ مهنكمي ال امب سانلا تغابت الأ ةوعدلا يف ةمكحلا نم

 ؛!نوفرعي امب» ىنعم سیلو «مهلوقع رقتست ىتح اًديور اًديور مهوعدت

 E SS لم ةيريرعي E ؛لبأ نم هنوفرعي امب : يأ

 لما ليصحت نم
 )١( مقر ةوعدلا يف اًركتم ىأر اذإ عجري له باب يعل ين يرعب :هجرخأ 8181(.
 )۴( ؛هحيحص» ةمقم يف ملسم :هجرخأ )١/۱۱(. 5



 تافصلاو ءامسألا نم اًئيش دحج نم باب
4۳ 

 1 0 هم 1 و ري

 . «! ؟ُهلوسَرَو ُهَّللا بّذكُي ْنَأ َنوُديِرُثأ

 : يأ ؛راكنإلل ماهفتسالا :«!؟هلوسرو هللا بذكي نأ نوديرتأ» :هلوق

 اذإ كنأل ءهلوسرو هللا بذكي نأ نوفرعي ال امب سانلا متثدح اذإ نوديرتأ

 ال مهلوقع تناك اذإ بذك اذه :اولاق ءاذكو اذك هلوسر لاقو هلل لاق :تلق

 هللا ىلإ هبسنت ثيدحب كنوبذكي نكلو «هلوسرو هللا نوبذكي ال مهو «هغلبت

 . لقانلا ةطساوب نكلو ةرشابم ال «هلوسرو هلل نيبذكم نونوكيف ؛هلوسرو

 اوناك نإو سانلا لوقع هغلبت ال امب ثيدحلا عدن له :ليق نإف
 ؟كلذل نيجاتحم

 نأب كلذو «مهلوقع هغلبت قيرطب مهثدحن نكلو «هعدن ال :بيجأ

 Es «هيلإ اوئئمطيو ثيدحلا اذه اولبقتي ىتح اًديور اًديور مهلقنن

 لمعلا كلذ لثمو .هب ملكتن ال ركنتسم ءيش اذه :لوقنو مهلوقع هغلبت

 نأ دعب نكلو اهب لمعن اننإف ؛اهنوركنتسيو سانلا اهداتعي ال يتلا ةنسلاب

 .اهيلإ اونئمطيو مهسوفن اهلبقت ىتح ؛اهب مهربخن

 ؛- لجو زع - هللا ىلإ ةوعدلا يف ةمكحلا ةيمهأ رثألا اذه نم دافتسيو

 . هتلزنم ناسنإ لك لزنيو نيوعدملا لوقع يف رظني نأ ةيعادلا ىلع بجي هنأو

 تافصلا بابل رثألا اذه ةبسانم

 اذإ نكميف ةماعلا ماهفأ اهلمتحت ال تافصلا ضعب نأل رهام هتبسانم

 “ندلا ءامسلا ىلإ لوزنلا ثيدحك ؛مهيلع ئيس رثأ كلذل ناك اهب مهتثدح

 )١( «موق نود اًموق ملعلاب صخ نم باب « «ملعلا) يف يراخبلا :هجرخأ ١/؟5(.

 يف ملسمو 0707/١: «ليللا رخآ نم ة ةالصلاو ءاعدلا باب «دجهتلا) يف يراخبلا :هجرخأ (۲)

 . هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نما 0 ءءاعدلا يف بيغرتلا باب «نيرفاسملا ةالص)

 .(0۲۲/) قباسلا عضوملا يف يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم اًضيأ ملسم دنع وهو



 تافصلاو ءامسألا نم اًئيش دحج نم باب : ۱44

 نَع هيب ْنَع سوُواَط نبا ِنَع رَمْعَم ْنَع ِقاّرّرلا دنع غورو

 ل يللا نع اقبح عيش امل ضقت اجر ىر أ :ساّبَع نبا

 eens ا ؟ءآل وه ْقَرَق ام :َلاَقَق كلذ اًراكئِتْسا تاّقصلا یف

 عم ايندلا ءامسلا ىلإ لزني هسفن هنأب َيِماَعلا تثّدَح ولف «ولعلا توبث عم
 راصو هقوف تاوامسلا تراص ؛لزن اذإ هنأ مهفيأدقف «هشرع ىلع هولع
 نيف مهلوقع هغلبت ثيدح نم اذه يف دب ال لئنيحو «هنم اًيلاخ شرعلا

 هولغ عم نيقولخملا لوزن لئامي ال ًالوزن لزني + لجو زع - هللا نأ مهل
 بيجتسأف ينوعدي نما ار رم كلا

 .ثيدحلا .٠ . .هل

 نايب كلي دارملا ناو دا نوفا کب الو
 . ليللا نم ةعاسلا هذه يف - لجو زع - هللا لضف

 انف % %

 لجرلو ..همسج ّرّئها :يأ :«ضفتنا» : سابع نبا رثأ ىف هلوق
 اذملو ءاثيم نيل كلذ نايب نيت ملا اهي تش يلا ةفيضلاو مم
 ؛بعص ميظع رمأ اذهو «هلل اًميظعت ال ةفصلا هذهل اًراكنتسا ضفتنا لجرلا
 هب رقي نأ هلوسرو هللا نع ءيش هدنع حص اذإ ء ءرملا ىلع بجاولا نأل

 نم هعبسي مل نإو ىتح ملعلا يف نيخسارلا قيرط هقيرط نوكيل قدصيو
 ١ ٍ .هروصتي وأ لبق

 : تایاور ثالث :اهيف :«قرف ام» :هلوق

 .فاقلا مضو «ءارلا حتفب ؛4ُقَرَق» ١

 .فاقلا حتفو «ةددشم ءارلا حتفب : 1قَوَقد

 :فاقلا حتفو «ةففخم ءارلا حتفب هب ؛٤َقَرَف ۳



 تافصلاو ءامسألا نم اًئيش دحج نم باب
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 g2 Fer 5 ١ ەد يک ے و
 . "'ىهتنا «!؟ههِباَشتُم َدْنِع ّن !هَيَو ءهمكحُم َدْنِع َةَقِر َنوُدِجَي

 ربخ :«قرف» و ءأدتبم ةيماهفتسا «ام» نوكت قرف ةياور ىلعف

 «مهتغلبو مهيلع ْتَيِلُث يتلا ةفصلا تابثإ نم ءالؤه فوخ ام :يأ ؛أدتبملا

 ؟هلوسر هل اهتبثأو هسفنل هللا اهتبثأ امك - لجو زع - هلل اهنوتبثي ال اذامل

 «تافصلا نوركني نيذلا فيرحتلاو ليطعتلا لهأ ىلع اًمامت ُبَّضْنَي اذهو

 ؟هسفنل اهتبثأ دق ىلاعت هللاو اهتابثإ نم مهفّوَحُي يذلا امف

 ؛مهقّرف ام ىنعمب اًيضام ًالعف نوكت «َقَرُق» وأ (قّوَق» ةيوار ىلعو

 اما و .هانقرف :يأ ؛[7١١ :ءارسإلا] ةف افر :ىلاعت هلوقك

 («لطابلاو قحلا نيب ءالؤه قرف ام :ىنعملاو «ةيفان نوكت نأ لمتحي

 نأ لمتحيو «مكحملا ىلع هولمحي ملو هوركنأو هباشتملا نم اذه اولعجف

 مكخُملاب نونمؤي مهلعجف مهقرف ءيش يأ :ىنعملاو ةيماهفتسا نوكت
 ؟هباشتملا دنع نوكلهيو

 «لوبقلاو نيللا :ةّقّرلا ::همكحم دنع ةقر نودجي» :هلوق

 .نآرقلا مكحم :يأ ؛«همكحما»و

 يذلا مكحملاو .نآرقلا هباشتم : يأ :«ههباشتم دنع نوكلهيو» :هلوق

 اذهو ؛سانلا هملعي الف «هانعم ىفخي يذلا وه هباشتملاو «نيبتو هانعم حضتا

 ؛هباشتملا نود اًدرفم مكحملا ركذ اذإ امأو «هباشتملاو مكحملا نيب عمج اذإ

 يف رْوَج الو «هرابخأ يف بذك ال :للخ هيف سيل يذلا نقتملا هانعمف

 »110 :ماعنألا] ل عو ادص كير تملك تمبول : : ىلاعت لاق «هماكحأ

 : ىلاعت هلوق لثم كلذو «هباشتملا نود نآرقلا يف ماكحإلا هللا ركذ دقو

 :2Þ ْكمَأ كتك : ىلاعت لاقو ء[١ :سنوي] # يكل تكلا ُتئياَء كلي

 هبشي هنأ ىنعملا راص مكحملا نود هباشتملا رِكُذ اذإو ١[. :دوه] مكي

 .(1805) «ةنسلا» يف مصاع يبأ نباو )5١845(« قازرلا دبع :هجرخأ (۱)



 تافضلاو ءامسألا نم ايش دحج نم باب 1545 ١

 0 ا 2 2 2 2 ا لل ا ا اي للا

 لاق «ضقانتي الو اًضعب هضعب قّدَصُيو زعم نووي

 هباشتلاو ؛[؟7 : رمزلا] نام اهتم اًبلك ثي ّنَسْحُأ لر هلال : ىلاعت
 i EE « يبسن هباشت : : ناعون

 مالا ءدحأ لك ىلع ىفخي قلطملا نأ :امهنيب قرفلاو
 :ىلاعت هلوق يف فقولا ينبني ميسقتلا اذه ىلع ءاثبو .بدحأ نود دحأ ىلع

 فقؤلا ىلعف ۷٠ :نارمع لآ] ريل يف وحس ¦ اإ *كیوأت مضي او
 لصولا ىلعو «قلطملا هباشتملا هباشتملاب دارملا نوكي 0 ل ىلع
 مولا هباشتملا هباشتملاب دارملا نوكي «رلِمْلا ىف َنوُحِسالَاَو 1 إو

 : 07 :نالوق كلذ يف فلسللو

 ىلعو ء«فلسلا رثكأ هيلعو نأ إل ىلع قولا رأل لوقلا
 'لثم كلذو ءهللا الإ هملعي ال يذلا قلطملا هباشتملا هباشتملاب دارملاف ؛اذه
 باذعو ةنجلا معن نم هب هللا ربخأ ام قئاقحو هللا تافص قئاقحو ةيفيك
 رم ني مه یبا ات ًّئ شت ملت الل :ةنجلا ميعن يف ىلاعت هلل لاق ءرانلا

 نبا لاق كلذلو كلذ قئاقح ملعت ال :يأ ؛[۷١ ؛ةدجسلا] نبع
 . "”«ءامسألا الإ ايندلا يف امم ءيش ةنجلا يف سيل» : سابع

 ىلعو « أملا يف رل هلا لإ :أرقيف للا : يناثلا لوقلاو
 ملعلا يف نوخسارلا هملعي اذهو «يبسنلا هباشتملا هباشتملاب دارملاف ؛اذه
 نم انأ» :لاق هنأ ؛سابع نبا نع ىوري اذهلو ءاًهباشتم مهريغ دنع نوكيو
 وأ هسفنل اًحدم اذه لقي ملو '"”«هليوأت نوملعي نيذلا ملعلا يف ذ نيخسارلا

î (0)لاقو '. ؛ةحصلا يف ةياغ دنس اذه» :لاقو - (8/1١1):«لصفلا» يف مزح نبا  . 
 . دیج دائسإب اًفوقوم ىقهيبلا هاور» 051٠(: /6) «بيغرتلا» يف يرذنملا

 ١ .(185/6) «يربطلا رينسفت» : يف هلوق رظنا )2(



 ۷%14 تافصلاو ءامسألا نم اًئيش دجج نم باب

 ؛هانعم فرعي ال ءيش هللا باتك يف سيل هنأ سانلا ملعيل نكلو ءاهيلع ءانث

 نيرخآ نود سان ىلع هبتشي نآرقلا ضعب نکل «ةنيب اهلك هيناعم نآرقلاف
 لدي اذهو «نآرقلا ىنعم يف نوفلتخي ملعلا يف نوخسارلا ءاملعلا ىتح

 ناك اذإ مهدحأ عم كش الب باوصلاو «مهضعب ىلع يفخ هنأ ىلع

 اًعيمج نيينعملا لمتحت ةيآلا تناك اذإ امأ «عونت ال داضت فالتخا مهفالتخا

 .اًعيمج امهيلع لمحت اهنإف ؛امهدحأل حجرم الو ةافانم الب

 ىلإ لوصولا نكمي ال ام نآرقلا يف نأ نونظي ملعلا لهأ ضعبو

 «كلذ ىلع تافصلا تايآ نولمحيو «قلطملا هباشتملا نم نوكيف ؛هانعم

 ٌبتك# :ىلاعت لوقي نأ لوقعملا نم سيل ذإ ؛ميظعلا أطخلا نم اذهو

 يهو تافصلا تابآ ىنثتست مث [۲۹ : ٌص] 4 هيي ابك بم كل هتلر

 ؛لوقلا اذهب انلق ولو «ماكحألا تايآ نم رثكأو اًعوضوم فرشأو مظعأ

 ىنعم نوكيو «اًيفخ نوكي اًعوضوم نآرقلا ىف ام فرشأ نأ هاضتقم ناكل

 ريغ اذهو «طقف ماكحألا تايآ :يأ ؛ نکا“ اريل # :ىلاعت هلوق

 نم ةمألا هذه نوكت نأ نكمي ال ذإ ؛هانعم مهفي نآرقلا عيمج لب «لوقعم

 نوكي مهيأر ىلعو ؛نآرقلا ىنعم مهفت ال اهرخآ ىلإ ةي هللا لوسر
 مهو تافصلا تايآ نوؤرقي ةباحصلا عيمجو رمعو ركب وبأو لي لوسرلا

 «ب ءأ ةيئاجهلا فورحلا ةلزنمب مهدنع يه لب ءاهانعم نومهفي ال

 نم سانلا غيمج ىلع هباشتم ءيش نآرقلا يف سيل هنأ باوصلاو . . .ت

 .مهفلا يف أطخلا نكلو «ىنعملا ثيح

 امأو ءًأطخ ىنعم ىلع همهفي وأ ىنعملا كاردإ نع مهفلا رصقي دقف

 . سانلا عيمج ىلع هباشتمف ؛بيغلا رمأ نم هب هللا ربخأ امف «قئاقحلل ةبسنلاب

 نا #



 ثافصلاو ءامسألا نم اًئيش دحج نم باب ' ْ ۱1۹۸

 اوُركْنَأ ؛ ّنمحرلا هكذَي ا هللا لوسز شرف ٌتَعِمَس اَمَلَو»

 / 0 2 .20206متأي فكي ممر : يي هلا نراك كل
 : ُلِئاسَم هيف ©

 كلذ لصأ :«نمحرلا ركذي هللا لوسر شيرق تعمس املو» :هلوق
 يف هلك يبنلا ةضوافمل شيرق مهتلسرأ نيذلا دحأ ورمع نب ليهس نأ

 ء«ميخرلا نمحرلا هللا مسب رال :بتكي نأ ب يبنلا رمأو «ةيبيدحلا حلص

 فرع ال اننإ :اولاقو «يه ام يردأ ام هللاو الف ؛نمحرلا امأ» :لاقف

 :هللا لزنأف ؛ىمسملا نود مسالا اوركنأف .ةماميلا نمحر ألإ اًنامحر
 5 .هللا ءامسأ نم مسالا اذهب :يأ ؛24نمَيلأِب َنورْثَكَي مهول

 ىف ةتباثلا هللا ءامسأ نم اًمسا ركنأ نم نأ ىلع ليلد ةيآلا يفو

 ش .4 نحيل َنوُرْفُكَي ب مشو :ىلاعت هلوقل رفاك وهف ؛ةنسلا وأ باتكلا

 ماعلا باب نم هنأ - ملعأ هللاو - رهاظلا : «شيرق تعمس املو» :هلوقو

 گلو « مهنم ةفئاط لب «كلذ ركنت شيرق لك سیلز «صاخلا هب ديرأ يذلا

 لب < ءاًعيمج مهل بسني نأ حص ؛ركنت ملو كلذ ىلع ةفئاطلا ةمألا تَرَئأ اذإ

 ئسوف نمز يف مهفالسأ هلعف ام كو يبنلا نمز يف دوهيلا ىلإ بسن هلل نإ
 آم أوُدُخ روظلا مو اَسَنَرَو مُكَفَْكِم انْذَحَأ إو :ىلاعت لاق ا هيلع

 ش يو ل ولا ةرقبلا] «ِوَّوّمِب ميتا

 ! :لئاسم هيف هلوق

 ۳ ةيآلا :دعرلا ةروس (1)

 .السرم دهاجم نع (۱۰۱/۱۳) ريرج نبا :هجرخأ (؟)



 14 تافصلاو ءامسألا نم اًئيش دحج نم باب

 .ِتاَفّصلاو ٍءاَمْسألا َنِم ءىش ٍدْحَجِب ِناَمْيإلا مدع : ىلوألا

 .ٍدْعَّرْلا ةيآ ُريِسْمَت : ةيناثلا

 . ُعِماَّسلا ُمَهْفَي ال اَب ِثيِدْحَنلا كرت : ةثلاثلا

 ِلوُسَرَو هللا بيِذكَت ىلإ يِضْقُي هلأ :ِةَلعلا ُرْكَذ :ةعبارلا
 مدع :تافصلاو ءامسألا نم ءيش دحجب ناميإلا مدع :ىلوألا ©

 ءامسألا نم ءيش دحج ببسي ناميإلا ءافتنا :يأ ؛ءافتنا ىنعمب

 . كلذ يف ليصفتلا قبسو «تافصلاو

 َنورْفكَي مهو# :ىلاعت هلوق يهو :دعرلا ةيآ ريسفت :ةيناثلا ©

 .اهريسفت قبسو : نمل

 ىلع سيل اذهو :عماسلا مهفي ال امب ثيدحتلا كرت :ةثلاثلا ©

 .رثألا حرش دنع هيف ليصفتلا قبس دقو «هقالطإ

 مل ولو هلوسرو هللا بيذكت ىلإ يضفي هنأ ةلعلا ركذ :ةعبارلا ©

 ثيدحتلا هب يضفي هب ثدح ام هلقع غلبي ال يذلا نأ يهو :ركنملا دمعتي

 دجوي اذهو «نكمم ريغ اذه :لوقيو ٍبُذَكُيَف «هلوسرو هللا بيذكت ىلإ
 موي نوكي امم هب يبنلا هب ربخأ امم ةريثك ءايشأ يف سانلا ضعب نم
 ةدحاو ةَرْبُخ نوكت ةمايقلا موي ضرألا نإ» : ب يبنلا ربخأ امك ؛ةمايقلا

 نأ امكو ؛كلذ هبشأ امو .2"”:هتزبخ مكدحأ اًت امك هديب رابجلا اهؤفكتي
 اهب اًح ول ءرومألا هذه ريغو ةرعشلا نم قدأو فيسلا نم َدَحَأ طارصلا

 نكمتي ىتح جيردتلاب هل نّيَبُث نأ بجي نكل ءركني نأ كشوأل اًيماع اًناسنإ
 . اًتيشف اًئيش يبصلا مّلعُت ام لثم اهلقع نم

 يف ملسمو ۱۹١(« /4 «ةمايقلا موي ضرألا هللا ضبقي باب «قاقرلا) يف يراخبلا :هجرخأ )١(

 116٠(. /4 ءةنجلا لهأ لزن باب «نيقفانملا



 تافصلاو ءامسألا نم اًئيش دحج نم باب ا لل

 . ُركْنملا مَعَ مل ولو

 ُهئأو كلذ ْنِم اًئيَش ركنا ِنَمِل ِساّبَع نبا مالك :ةسماخلا

 ركثُملا دصقي مل ولو :يأ :«ركنملا دمعتي مل ولو» :هلوقو
 اذهو: ءهلوسرو هللا ىلإ ءيشلا اذه ةبسن بذك نكلو «هلوسرو هللا بيذكت
 ش ش ١ . هلوسرو هللا ربخ در ىلإ يلاتلاب دوعي

 .: هكلهأ هنأو كلذ نم اًئيش ركنتسا نمل سابع نبا مالك :ةسماخلا © ٠

 «هتولبقيف:همكحم دنع - اًئيل يأ  ةقر نودجي ؟ءالؤه قرف ام» :هلوق كلذو
 1 .2؟هنوركذيف ههباشتم دنع نوكلهيو

 كفا # #.



 ۲١ «اهنوركني مث هللا تمعن نوفرعي# : ىلاعت هللا لوق باب

 ُباَب

 .)ةيآلا رر ّرث هنأ تمني رعي :ىَناعَت هللا ُلْوَ

 ا اا ا ا ااا ا ل ال ا ا ا اا ا ااا ا ا ا ا ا ااا ا اا اللا

 نم ةمعنلا نأ مهساوحب نوكردي :يأ :4َنْووِرْعَي# :ىلاعت هلوق

 . هللا دنع

 «ةدحاو تسيل يهف ؛عمجلا اهب دارملاو ةدحاو : لأ ةمعن# :هلوق

 امو ال وَما تمني ااش نو :ىلاعت لاق «ىصحت ال يه لب

 ةمعنلاو معي فاضملا درفملا نأ :ةيلوصألا ةدعاقلاو «[75 :ميهاربإ]

 .تاهوركملا عفر ىلع اًنايحأ قلطتو «تابوبحملا بلجب نوكت

 مهنوكل هللا ىلإ اهتفاضإ نوركني :يأ : اتر ثل :هلوق

 سيلو « هناحبس هللا وه يذلا ٍبِّبَسُملا نيسانتم نيل ىلإ اهنوفيضي

 وأ دلو وأ رطم انءاج ام :اولوقي نأ لثم «ةمعنلا هذه نوركني مهنأ ىنعملا

 ببسلا قلخ يذلا نيسانتم هللا ريغ ىلإ اهتفاضإب اهنوركني نكلو «ةحص
 . بِّبَسُملا هب دوف

 فوذحم لعفب ةبوصنم يهو «ةيآلا رخآ ىلإ : يأ :«ةيآلا» :هلوق

 .ةيآلا لمكأ هريدقت

 هللا نم ةمعنلا نأب نيفراعلا رثكأ يأ :4َتورْفَكْلا مهكر :هلوق

 .لجو زع للاب نورفاكلا وأ هللا NE : يأ «نورفاكلا

 ىلإ اهفاضأ ىلوألا ةلمجلا رعي هلوق دعب هاك أ :هلوقو

 )١( ةيآلا :لحتلا ةروس ۸۳.



 (اهنوركني مث هللا تمعن نوفرعي# :ىلاعت هللا لوق باب | ۲

 ا :ٍلُْجَرلا لَ ّوُه» :ُهاَنْعَم ام ٌدِهاَجُم لاق

 . (يئابا نع

 ف اش ا كلذو «رثكألا ىلإ اهفاضأ ار «لكلا

 .نورفكي مث نوفرعي مهرثكأ نكلو ءمهفي الو

 ديحوتلل بابلا اذه ةبسانم
 0 را ل

 هجو نمو .؛هجو نم اذه «لعاف هنأ ىلع ببسلا ىلإ اهفاضأ هنأل ؛ةيبوبرلا
 فاتم ركشلا كرو «تادابعلا نم ةدابع وه يذلا ركشلاب مقي مل هنأ :رخآ

 کیلا هتاخبش- معنملا قلاخلا ركشُي نأ بجاولا نأل ؛ديحوتلل

 ىلإ اهتفاضإ ثيح نمف ؛ةدابعلا ديحوتبو ةيبوبرلا ذيحوتب ةلص اهل تراصف

 مايقلا كرت ثيح نمو «ةيبوبرلا ديحوتب لالخإ اذه لعاف هنأ ىلع ببسلا
 . ةيهولألا ديحوتب لالخإ اذه ةدابعلا وه يذلا ركشلاب

 كف دنت ردك

 ضرع «نيعباتلا يف نيرسفملا مامإ وه :«دهاجم لاق» :هلوق

 نع هلأسيو ةيآ لك دنع هفقوي امهنع هللا يضر سابع نبا ىلع فحصملا
 ر اق ام نع لا واج اذإ 1 ىروتلا قاب ار باو
 ] .أطخلا نع اًموصعم سيلفا .؛اذه عمو «كيفاك :يأ

 ةركن : «ام» ف اذه ىلعو فانعم اًمالك :يأ :ةهانعم ام» :هلوق

 0 . هظفلب هلقني مل هللا همحر خيشلا نأ هيفو «ةفوصوم
 و ا انما «لجرلا لوق وه» :هلوق

 :.دحاو مكحلاف ؛الإو ءاهنم هيلإ باطخلا هيجوتب قحأو ةأرملا نم فرشأ
 ءيش ال هنآ ةملكلا هذه رهاظ :«يئابآ نع هتئرو يلام اذه» :هلوق



 ۳ «اهنوركني مث هللا تمعن نوفرعي# : یلاعت هللا لوق باب

 نكي مل ؛نالف الوت ::ٌقوُلوُفَيا للا دبع نب نو لاق
 . (اَذك

 ؛يئابآ نع هتثرو :تلق ؟تيبلا اذه كل نيأ نم :دحاو كل لاق ولف ءاهيف

 . ضحم ربخ هنأل ءيش هيف سيلف

 وه يذلا بسلا ىلإ لالا علمت لئاقلا فيض نأ هاجم ارم نعل

 ىلع معنأ - لجو زع هللا ريدقتبف ؛هللا وه يذلا ِبِّبَسُملا اًيسانتم ثرإلا

 ىلإ تيبلا اذه لقتنا - لجو زع هللا عرشبو «تيبلا اذه اوكلمو كئابآ
 ةيردقلا بابسألل ٍبّبَسُملا ىسانتت فيكف ؛ثرإلا قيرط نع ككلم

 راص انه نمف !؟مهدعب هايإ كئرإو كئابآ كلم ىلإ رمألا فيضتف ةيعرشلاو
 .ةمعنلا رفك نم اعون لوقلا اذه

 «كلذ يف ءيش الف ؛ قبس امك ربخلا درجم ناسنإلا دصق ناك اذإ امأ

 :لاقف ؟اًدغ كراد يف لزنتأ» : حتفلا موي هل ليق يب يبنلا نأ تبث اذهلو

 ىلإ تلقتنا رودلا هذه نأ ةَ نيبف 2"”«عابر وأ راد نم ليقع انل كرت لهو

 ىلع ناسنإلا ىلإ كلملا ةفاضإ نيب اًقرف كانه نأ نيبتف .ثرالاب ليقع

 .- لجو زع - هللا وهو بْبَسُملا اًيسانتم هببس ىلإ هتفاضإ نيبو ءربخلا ليبس

 :«اذك نكي مل نالف الول :نولوقي :هللا دبع نب نوع لاقو» :هلوق

 اًقباطم اًقدص ربخلا ناكو ربخلا هب دارأ نإ ليصفت هيف هلئاق نم لوقلا اذهو

 :تالاح ثالث كلذلف ؛ببسلا اهب دارأ نإو ءهب سأب ال اذهف ؛ عقاولل

 الول :لوقي نأك ءاقالطإ هل ريثأت ال اًيفخ اًببس نوكي نأ :ىلوألا

 لوقلا اذهب دقتعي هنأل ربكأ كرش اذهف ؛اذكو اذك لصح ام ينالفلا يلولا

 يف ملسمو A44/1)» ءاهعيبو ةكم رود ثيروت باب «جحلا) يف يراخبلا :هجرخأ 0(

 .امهنع هللا يضر ديز نب ةماسأ ثيدح نم ؛( /؟ «جاحلل ةكمب لوزنلا باب «جحلا)



 «اهنوركني مث هللا تمعن نوفرعيإ : ىلاعت هللا لوق باب : ٤

 : .يفخ يرس فرصت وهف «تيم هنأ عم نوكلا يف اًفرصت يلولا اذهل نأ

 معنملا ىسانتي ال نأو «هسفنب رثؤم ببسلا نأ دقتعي ال نأ طرشب زئاج
 00 ١ .كلذب

 اًعرش ال اًببس هنوك تبثی شب مل نكل ءرهاظ ببس ىلإ هفيضي نأ : ةثلاثلا
 يتلا دئالقلاو ءةلوتلا : رف كلذ ءرغصألا كرشلا نم عون اذهف ؛اًسح الو
 هللا هلعجي مل اًببس تبثأ هنأل ؛كلذ هبشأ امو ؛ ؛نيعلا مت اهنإ : : لاقي
 . بابسألا تابثإ ف هلل اکراشم ناكف ءاّببس

 لوقت هدحو:بينلا ىلإ (الول):ةفاضإ) تبث هنأ ليصفعلا اذهل لديو
 نم لفسألا كردلا يف ناكل ؛انأ الول» :بلاط يبأ همع يف هيي يبنلا
 سانلا صلخأو «كرشلا نع سانلا دعبأ ةي يبنلا نأ كش الو (ںاتلا
 يعرش هيكل «هببس ىلإ ءيشلا ايي يبنلا فاضأف «ىلاعت هلل اًديحوت

 نم: حاَضْخَض يف ناكف لع كالفد نا ی ةعانشلا هل قدا فك ؛ يقيقح'

 :هنأل ؛اًباذع هنم دشأ اًدحأ نأ ىري ال هغامد امهنم يلغي نالعن هيلع «رانلا
 تلاقامك ؛ ؛يلستلاب هيلع ناه هلثم وأ اًباذع هنم دشأ اذحأ نأ .ىري ول
 ١ : رخص اهيخآ ءاثر يف ءاسنخلا

 يفت ُتْلْعَفَل مهناَوخإ ىلع يلوح َنيكابلا ُهَرقَك الْوَلَ

 :يساكلاب همع سفننلا ينشأ نكللو يآ لفي نوكْبَي امو

 يف بو ء(۲/۳٦ بلاط ىبأ ةصق باب «راصنألا TT هجرخأ )١(
 نب سابعلا ثيدح نم 44/1 بلاط يبأل كي يبنلا ةعافش باب «ناميإلا)
 . هنع هللا يضر بلطملا دبع
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 :هيِف يِذَّلا ٍدلاَح نب ِدِْيَر ثيدح دعب ساّبَعلا وُبأ َلاَقَو
 «. . .ٌرِفاَكَو يب ْنِمْوُم يِداَبِع نِم حَبصَأ» :َلاَق ىلاَعَت َهّللا َّنَأ»

 سنأتسي نكل ةجحب سيل ملاعلا لوق ناك نإو - هللا همحر ميقلا نباو
 :ةباحصلا حدمي ةيميملا ةديصقلا يف لاق - هب

 ُمِلْسُم ضرألا يف َناك اموُمُه الْوَلِو هبزجو ْيِبَتلا عابنأ كعلوأ
 ْمُهاَمداَتْوَا,اهيِساوَرْنِكلو اَهِلَهَأِب ُديِمَت ْثَداَك وُمُه اللو
 محل أو ٌروُدَُباهيِفوُمُهْنِكلو اهِلْمَأِب امالَظ ئاك وُمُه الؤلو

 . حيحص ببس ىلإ (الول) فاضأف

 ثبخأ ءالؤه : «انتهلآ ةعافشب اذه نولوقي : ةبيتق نبا لاقو» :هلوق

 معنلا هذه نإ :نولوقي مث هللا ريغ نودبعي نوكرشم مهنأل ؛مهقبس نَمِم
 ؛رطملا لزني نأ هللا دنع تعفش االثم ىّرُعلاف ءمهتهلآ ةعافشب تلصح

 ةعافش لبقي ال - لجو زع - هللا نأل بابسألا لطبأ نم اًببس اوتبثأ ءالؤهف

 هللاو ءًالوق هل يضرو نمحرلا هل نذأ نم الإ عفنت ال ةعافشلا نأل «مهتهلآ
 نأل هلبق يذلا نم لطبأ اذهف ؛ةعافشلاب مانصألا هذهل نذأي ال - لجو زع

 :نيروذحم هيف

 .مانصألا هذهب كرشلا - ١

 . حيحص ريغ ببس تابثإ - "

 انف اذن رك



 :«اهنوركني مث هللا تمعن نوفرعيإل :ىلاعت هللا لوق باب "5

 ْمْذَي ءَةَّنُّسلاَو بالا يف ٌريِثَك اًذهَو» :َمّدَمَت ْدَقَو ."'”تيدحلا
or Drosو 8  o72 و ر  

 . اهي كرشيو ريع ىلإ هماعنإ فيضُي ْنَم ُهَئاَحْبَس

TTُحيْرلا تناك : مهِلْوَمَك َّوُه  

 ری 8بلأ ىلع راج وغ اقم كلا وخلو ... اح ُحآلَملاَو

 هماعنإ فيضي ذي نم هناحبس مذي ةنسلاو باتكلا يف ريثك اذهو» :هلوق

 05-- اذه ناك امنإو «ءاونألاب ءاقستسالا لثم كلذو :1.. .هريغ ىلإ

 ناك ؛ديسلا نود دبعلا تركشف هديس نم ةيدهب نالف دبع كيلإ ىتأ ول هنأل

 ةمحنلا تفضأ ول اذه نم حبقأو «هتمعنل اًنارفكو ديسلا عم بدأ ءوس اذه

 : يتأي امل ؛؛ قلاخلا نود ببسلا ىلإ

 'ركشي نأ بجاولا ناكف ؛ هللا وه بابسألا هذهل قلاخلا نأ ١

 : .هيلإ ةمعنلا فاضتو

 الك ل
 تينا وسم تشق لب ا : لاق

 ٠ . «ضرألا

 نالظب فرع اذهبو «هريثأت نم عنمي عنام هل نوكي دق ببسلا نأ -

 .العو لج بّبسُملا ىلإ تافتلالا نود هببس ىلإ ءيشلا ةفاضإ

 :يرجت يتلا ةيعارشلا نفسلا يف اذه :«ةبيط حيرلا تناك» :هلوق

 اے وک ےب مع تر تلا ف رك و لاک اق «عيرلا
 ةبيط حيرلا تناك :اولاق ةنيفسلا ريس باط اذإ اوناكف «[۲۲ :سنوي] اهي

 ش , 7١ ص) )1(

 رمغ نبا ثيدح نم (۲۲۲۸/۲ «ةنيدملا ىنكس يف باب ؛نْدفلا) يف ملم :هجرخأ (۲)
 .امهنع هللا يضر
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 :ٌلِئاَسَم هيف .

 .اًهراكْنِإَو ِةَمْعّنلا ِةَفرْعَم ُريِسْفَت : ىلوألا

 . ةريِثك ةَئِسْلَأ ىَلَع راج اذه َّنَأ ُةَكرْعَم : ةيناثلا

 .ٍةَمْعّْنلل اًراَكْنِإ مالكلا اذه ةَيِمْسَت : ةثلاثلا

 .بْأَقلا يِف نْيَّدَّصلا ٌعاَمِتْجا : ةعبارلا

 نوفيضيف .ةدايقلل اًديجم :يأ ؛اًقذاح  ةنيفسلا دئاق وه  حالملا ناكو

 .- العو لج  قلاخلا َنوَسْنَيو هببس ىلإ ءيشلا

 # ا +¥

 : لئاسم هيف

 . كلذ قبسو :اهراكنإو ةمعنلا ةفرعم ريسفت : ىلوألا ©

 لوق لثم كلذو :ةريثك ةنسلأ ىلع راج اذه نأ ةفرعم :ةيناثلا ©

 .كلذ هبشأ امو ءاًقذاح حالملاو «ةبيط حيرلا تناك : مهضعب

 هللا لْضَفَتِل اًراكنإ : ينعي :ةمعنلل اًراكنإ مالكلا اذه ةيمست :ةثلاثلا ©

 .اهدوجوب نوَسِحْيو اهنوفرعي مهنأل ؛اهدوجول اًراكنإ سيلو اهب ىلاعت

 نوري :هلوق نم اذهو :بلقلا ىف نيدضلا عامتجا :ةعبارلا ©

 عمتجي امك اذهو ءراكنإلاو ةفرعملا نيب عمجف ؛4اَهيْركَُيي دث هللا َتَمْعِ

 ةلصخو قوسف ةلصخو .رفك ةلصخو ناميإ ةلصخ دحاولا صخشلا يف

 . ةلادع

 ي *# +*#



 #اًدادنأ هلل اولعجت الف : یلاعت هللا لوق باب ْ ۰۸

 ّباَب

- 5 4 9 

 .ي وكنت ماو اادنأ هب أولم الخ

 هناحبس ركذ امل : 4وت ساو اًدادنأ ھر اول الئ :هلوق »

 نم نيَو قلڪ ىلا :هريغ اهلعفي مل يتلا هلاعفأ نم ءالؤه هب رقي ام

 ّنِم لرنأو اپ ةآمتلاَو اسره سالا مکن َلَمَج ىلا َنوُفَتَت كلَ گیت
Îعقل  Aنم لكن 407:81 ةنقبلا] 450  

 لعفي ال نم ةدابعلا قحتسي ال هنأل ؛هل رقما الإ دبعي ال نأ همزل كلذب ٌرقأ
 ىلع ةلادلا ءافلاب ىتأ كلذلو «كلذ لعف نم الإ دّبعُي نأ يغبني الو كلذ
 .اًدادنأ هلل اولعجت ال كلذ ببلمبف : يأ ةيببسلاو عيرفتلا

 مكنأ امك «ةدابعلا يف اًدادنأ هل اولعجت الف :يأ ؛ةيهان هذه «ال»و

 هئامسأ يف اًدادنأ هل اولعجت ال اًضيأو «ةيبوبرلا يف اًدادنأ هل اولعجت مل

 قاقتشاك ؛ لجو زع - هللا فاصوأب هللا ريغ نوفصي دق مهنأل ؛هتافصو

 | .ةماميلا نمحر مهتيمستو «زيزعلا نم ىزعلا

 :انه دارملاو «ريظنلاو هيبشلا وهو ءدن عمج :«نادنأ» :هلوق

 .ةدابعلا يف اًدادنأ

 لعاف نم لاح بصن عضوم يف ةلمجلا : 4ول مول :هلوق 4
 a CG جيا كادت

 )١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس 77.
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 نم ىَمْخَأ ءُكْرشلا َوُه ُداَدْنألا» :َةَيَآلا يِف ساّبَع ُنبا َلاَقَو

 مهنأ ءالؤه نم حيبقتلا ٌطَحَم اذه نأل ؛- ةيبوبرلا يف ينعي هل دادنأ
 يف امأ :ةيبومرلا يف هل دادمأ ال هنآ قوملعي مهو اانا هل نول

 نإ اًت اهلا لآل لجأ : لكي يبنلل اولاق ءادادنأ هل نولعجيف ؛ةيهولألا

 الإ كل كيرش ال كيبل» :مهتيبلت يف نولوقيو ء[١ :ٌص] 4با ةىَتل اذه
 ر راص اذإ هنإف ؛مههفس نم اذهو ««كلم امو هكلمت كل وه اًكيرش

 هِي أولم الّم» :هلوق يف مهيلع هللا ركنأ اذهلو ءاكيرش نوكي فيكف
 0 نع رظنلا عطقب ماعلا ىنعملاب دادنألا ذإ ؛4َوُمَلَعت ومت ماو اًداَدَنَأ
 ةيهولألاو ةيبوبرلا يف دادنألا لمشي - ةيبوبرلاب نورقي اًماوقأ بطاخي

 .تافصلاو ءامسألاو

 .اهريسفت يف : يأ :«ةيآلا يف سابع نبا لاقو» :هلوق

 :ناريسفت ريسفتلا نأل ؛دارملاب ريسفت اذه :«كرشلا وه» :هلوق

 نع رظنلا عطقب ةلمجلا قايسب دوصقملا وهو «دارملاب ريسفت -

 .اهتادرفم

 نآلا اندنعف «تاملكلا ريسفت ىمسي يذلا وهو «ىنعملاب ريسفت  ؟
 :ريسفتلل ناهجو

 :هيف لاقي اذهو «تاملكلا ريسفت وهو يظفللا ريسفتلا :امهدحأ
 .اذكو اذك هانعم

 وه انه ريخألاو ءاذكو اذكب دارملا :لاقيف «دارملاب ريسفتلا : يناثلاو
 .دارملا



 «اًدادنأ هل اولعجت الف :ىلاعت هللا لوق باب : 1۰

و «ليّللا ٍةَمْلُظ يف َءاَدْوَس ٍةاَفَص ىَّلَع لْمَتلا بيبت
 َلوُقَت ْنَأ َوْهَ

 :انلق اذإو «ىنعملاب ريسفت وهف ؛ءارظنلاو هابشألا دادنألا :انلق اذإف

 :هتع هللا يضر لوقي ءدارملاب ريسفت وهف ؛كزشلا وأ ءاكرشلا دادنألا

 اميف.- ىلاعتو هناحبس - هلل كراشملا كر دنلا اًذإف «(«كرشلا وه دادنألا»

 . هب صتخي

 اعلا لعل وحلو «لمنلا تيبد ر 5 (بيبد) :هلوقو

 .ءاسلملا ةرخصلا يه :«ةافص ىلع» :هلوقو

 نابل ؛ءاضيب ىلع ناك ول ذإ ؛ 100 «ءادوس» :هلوقو

 .رثكأ ريسلا رثأ

 ناك 0 ا E ؛لبللا ةملظ يفد 0

 ىلع اهتجلاعم يسفن تجلاع ام» 80 كي «هنم

 فيك :هل ليق ؛اذه لثم لاق امل هنأ يب يبنلا نع ىوريو ««صالخإلا

 E ل !مهللا :اولوق» :لاق ؟هنم صلختن

 .9”ملعن ال امل كرفغتسنو «هملعن

 ؟عمجملا» يف امك ؛؛ريبكلا» و «طسوألا يف يناربطلاو ء(٤/١٠٤) دمحأ مامإلا :هجرخأ (1)

 .هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم +( )77/1١,

 عملا يف مه عضم نلع یا ىلإ هتاورو» ا د لاقو

 ١ ١ .#«عمجملا» يف يمثيهلا لاق اذكو .«هحرج اًدحأ ا

 )٠١/ «عمجنملا» يف امك ؛ىلعي وبأو «(17) «ركب يبأ دنسم يف يزورملا :هجرخأو
 . ركب يبأ ثيدح نم ؛(۲۸۷) «ةليللاو مويلا لمع»: يف ينسلا نباو (؛٤

 هيفو 01715) ؛درفملا بدألا» يف يراخبلا : هجرخأو . طلتخا دقو «ميلس يبأ نب ثيل هيفو

 .ةرصبلا لهأ نم لجر عم ميلس يبأ نب ثيل

 هيفو 11١(« /۷) ؛ةيلحلا# يف ميعن وبأو ١(« /۳) «نيحورجملا» يف نابح نبا اجرا

 . هفعض ىلع عمجمل يرصبلا ريثك نب ىبحي
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 اناتأل ءاَذه ُهَبيَلُك ًالؤَل :َلوُقَتَو «يتايحَو ُنآلُف اي َكِتايحو .ِهللاو
 E ءٌصوُصُنلا ىتأل ؛ راًذلا يف طَبلا ًالوَلَو ءُصوُصْللا

 .كرشلا نم ناعون اهيف : «كتايحو هللاو» :هلوقو

 .هللا ريغب فلحلا :لوألا

 هللا ىلإ اهمضف !كتايحو !هللاو :هلوقب هللا عم كارشإلا :يناثلا
 دقتعا نإ هللا ريغب ٌمَسَقلاو «كرشلا نم عون اهيف ةيوستلل ةيضتقملا واولاب

 وهف ؛الإو ءربكأ كرش وهف ؛ةمظعلا يف هللا ةلزنمب هب مسُقُملا نأ فلاحلا
 . .رغصأ كرش

 . كرش وهف ؛هللا ريغب فلح هيف :«يتايحو» :هلوقو

 «بلك ريغصت ةبيلك :«صوصللا اناتأل اذه ةبيلك الول» :هلوقو

 .ثرحلاو ةيشاملا ةسارحو ديصلل هب عفتني بلكلاو

 نود ببسلا ىلإ رظن اذإ كرش هيف نوكي «اذه ةبيلك الول» :هلوقو

 وأ ىعرشلا ببسلا ىلع دامتعالا امأ «- لجو زع هللا وهو «بّبسُملا

 ؛انأ الول» :لاق هلك يبنلا نأو ءهب سأب ال هنأ مدقت دقف ؛مولعملا يسحلا
 اذإ ناسنإلا بلق يف عقي دق نكل ء“رانلا نم لفسألا كردلا يف ناكل
 كرشلا نم ءيش هبلق يف عقي دق ءاذك ناك ام وأ اذك لصحل اذك الول :لاق

 .- لجو زع هللا وهو «بّبَسملا ىلإ رظن نودب ببسلا ىلع دامتعالاب

 «فورعم ٌرئاط ّطَبلا :«صوصللا ىتأل رادلا ىف طبلا الول» :هلوقو
 هبنتجي مث تيبلا لهأ هبتنيف «خرصي هنإف ءطب هيفو تيبلا صللا لخد اذإو
 . صوصللا

 5١(,. غص) قبس 0(
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 :ٍلُجَرلا َلْوَقَو ءَتِْشَو هللا َعَشاَم :ِهبِحاَصل ٍلْجّرلا لوقو

 .«كْرِش هب هلك اده ءاَنآلُق اهيف ُلَعْجَت ال ؛ْنآلْقَو ُهّللا الو

 کک

 bn 66 ىِذِمْرتلا ُهاَوَر . 2 رف e ؛هللا رغب ب فلت وو آ

 هنأل ؛كرش هيف :«تئشو هللا ءاش ام : هبحاصل لجرلا لوقو» :هلوقو
 يف - لجو زع هللا يواسي هنأ دقتعا نإف ءواولاب هللا عم هللا ريغ كرش

 - هللا نأ ذقتعاو كلذ دقتعي مل نإو «ربكأ كرش وهف ؛ةئيشملاو ريبدتلا

 :هلوق كلذكو ءرغصأ كرش وهف ؛ءيش لك قوف  ىلاعتو هناحبس
 ٠ ٠ : .«نالفو هللا الول»

 ؤأ ربكأ كرش وهو «قبس ام هيلإ راشملا :«كرش هب هلک اذه» :هلوقو

 ش ٠ .كيرشتلا اذه عون نم صخشلا بلق يف نوكي ام بسح رغصأ

 زيزعلا ريسيت# يف هيلع هبل «رمع نبا نع هباوص 2 نعو» :هلوق
 . . (ديمحلا

 (هللا زيغب فلح نم» :امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح يف :هلوق

 .مومعلل نوكتف ؛ةيطرش :«نم»

 فا تاره نأ رهاظلاو «ياورلا نم كش : «كرشأ وأ» :هلوق

 1 .«كرشأ»

 )١( ؟ريثك نبا ريسفت» يف امك ,؛ متاح يبأ نبا :هجرخأ )١/ ٥۷(.

 ادیج هدنسو» :(087صضص) «زيزعلا ريسيت» يف ناميلس خيشلا لاقو .



 1۳ (ادادنآ هلل اولعجت الف : یلاعت هللا لوق باب

 . ئالا ةَححَصَو ةّنَسَحَو

 هللا ىوس هب فولحم لك لمشي :«هللا ريغب فلح نم» :هلوقو

 فلحلا لمشي الو «كلذ ريغ وأ ءامسلا وأ ةي لوسرلا وأ ةبعكلاب ءاوس

 : لوقت نأ زوجيف ؛اذه ىلعو «فوصوملل ةعبات ةفصلا نأل ؛هللا تافصب

 ٠ .اذك نلعفأل ؛هللا ةزعو

 ريغب دارملا لب «مسالا اذه ريغب دارملا سيل :«هللا ريغب» :هلوقو

 وهف ؛عيمسلاب وأ نمحرلاب وأ هللاب فلح اذإف ءمسالا اذهب ىّمَسُملا

 . هللاب فلح

 ءاتلا وأ ءابلاب ةصوصخم ةغيصب مّظَعُم ركذب ءيشلا ديكأت : فلحلاو

 .واولا وأ

 .واولاو ءءاتلاو «ءابلا : ةثالث مسقلا فورحو

 هللا مسا ىلعو رَّمْضُملاو رهاظلا ىلع لخدت اهنأل ؛اهمعأ :ءابلاو

 هلوقك ؛مسقلا لعف اهعم ركذيف «فذحيو مسقلا لعف اهعم ركذيو «هريغو
 لثم فذحيو ۱٠۹[« :ماعنألا] 4 َِنَمَيَأ َدَهَج اب اومسقأو# :ىلاعت

 فلحأ ميظع هللا :كلوق لثم رمضملا ىلع لخدتو ؛َنلعفأل لاب :كلوق

 لثم «ةلالجلا ظفل ريغ ىلعو ةيآلا يف امك رهاظلا ىلعو «ٌنلعفأل هب
 الو «مسقلا لعف اهعم ركذي ال هنإف ؛واولا امأو «نلعفأل عيمسلاب :كلوق

 ركذي ال هنإف ؛ءاتلا امأو مسا لك عم اهب فلحيو «ريمضلا ىلع لخدت

 ةهارك باب «ناميإلا) يف دواد وبأو ء(۸1 ٠٤ /۲) دمحأو :«(1893) يسلايطلا :هجرخأ )١(

 فلحلا ةهارك يف ءاج ام باب «ناميألا) يف يذمرتلاو ء(١۷٥ /* ءءابآلاب فلحلا

 - ۲۹۷/٤( ۰۱۸/۱) مكاحلاو ء(۱۱۷۷) نابح نباو «.هنسحو 180/5(  هللا ريغب

 .(۲۹/۱۰) يقهيبلاو «- يبهذلا هرقأو «نيخيشلا طرش ىلع هححصو

 .(085ص) ؟ريسيتلا) يف امك ؛«تاقث هدانسإلا : (هيلامأ» يف ف يقارعلا نيزلا لاقو
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 .«برو هلل. ءاتلاو» :كلام نبا لاق «ٌبرو هللاب صتختو مسقلا لعف اهعم

 هلل واسم هب فولحملا نأ دقتعا نإ ربكأ كرش هللا ريغب فلحلاو
 ٠ .رغصأ كرش وهف ؛الإو «ةمظعلاو ميظعتلا يف ىلاعت

 :ىلاعت هلوق نإ :ءاملعلا ضعب لاق ؟رغصألا كرشلا هللا رفغي لهو
 «ربكألا كرشلا :يأ ؛[5١١ :ءاسنلا] يب كرن نأ رعي ال هلأ هلل

 .رئابكلاو رغصألا كرشلا : ينعي ؛ كل ود ام رفع

 ولو هللا هرفغي ال كورشلا نإ : هللا همحز ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 يف ةركن وهف ؛؟لّوْؤُم ردصم 4دب درس نأ# :هلوق نأل ؛''”رغصأ ناك

 اًكارشإ وأ هب اكرش رفغي ال :ريدقتلاو «ربكألاو رغصألا معيف «يفنلا قايس
 1 : .هبا

 ¥ :هلوقو ء[١ :سمشلا] اهو نيَّشلآَو# :ىلاعت هلوق امأو
 امو 01١ .:ليللا] *ىّتفَي اإ للو :هلوقو ١[ :دلبلا] ربا ادي ميقأ

 :نيهجو نم هنع باوجلاف ؛اهب هللا مسقأ يتلا تاقولخملا نم كلذ هبشأ

 : ` .هيلع

 هتردق لامكو هتمظع ىلع ليلد تايآلا هذهب هللا َْمَسَق نأ :يناثلا
 ءانثلل اًكمضتم اهنأش عفرو اهميظعت ىلع لادلا اهب: مسقلا نوكيف ؛هتمكحو

 .هتمظع ىلع ةلالدلا نم هيضتقت امب - لجو زع هللا ىلع

 .(4١”ص) (0ةثاغتسالا باتك» صيخلت) ايركبلا ىلع درلا» :رظنا )0
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 ا ا ا ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الا

 .كلذ نع نويهنم اننأل ؛هتافص وأ هللا ريغب مسقن الف ؛نحن امأو

 , '«قدص نإ هيبأو حلفأ» : لع هلوق نم املسم حيحصا يف تبث ام امأو

 :هوجو نم هنع باوجلاف

 يف تبثت مل اهنإ :لاقو «ةظفللا هذه ركنأ ءاملعلا ضعب نأ :لوألا

 ىلإ هتبسن حصت الف ؛كلذك ناك امو «ديحوتلل ةضقانم اهنأل ؛ثيدحلا

 .الطاب نوكيف لك هللا لوسر

 .«قدص نإ هللاو حلفأ» :لصألاو ءةاورلا نم فيحصت اهنأ : ىناثلا

 تفذح اذإ «هللا» ءهبشت «هيبأ» و «تاملكلا نولكشي ال قباسلا ىف اوناكو

 .ىلفسلا طقنلا

 : یلاعت لاق دقو ءدصق ريغب ةنسلألا ىلع يرجي امم اذه نأ : ثلاثلا

 « نسل مَع اَ مكس نكلو کیسا 4 وغاب 2 داوي ل

 .ذخاؤي الف وني مل اذهو ء[۸4 :ةدئاملا]

 نوكيف ؛كرشلا نع سانلا دعبأ وهو ةي يبنلا نم عقو هنأ : عبارلا

 يف هيب يبنلا نوواسي ال مهنأل هنع نويهنم مهف ؛هريغ امأو «هصئاصخ نم

 .ديحوتلاو صالخإلا

 .«هيبأ برو حلفأ» :ريدقتلاو ءفاضم فذح ىلع هنأ : سماخلا

 اذهو «لصألا نم لقانلا وه ىهنلا نأو « خوسنم اذه نأ : سداسلا

 .هوجولا برقأ

 وه خوسنملا نإ :لوقنو ءرمألا مكيلع بلقن نحن :لئاق لاق ولو

 نم ١/ 4٠( «مالسإلا ناكرأ دحأ يه يتلا تاولصلا نايب باب «ناميإلا) يف ملسم :هجرخأ ١(

 .هنع هللا يضر هللا ديبع نب ةحلط ثيدح
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 کک اار لع كرش ا کک

 و «مهتنسلأ ىلع اًيراج ناك نيميلا اذه نإ :هنع باوجلاف

 رمخلا برش ىلع مهزارقإ هريظنو «هنع اوهن مث مهسوفن يف ناميإلا رقتسا
 ' ."”هبانتجاب اورمأ مث ًالوأ

 ماد امو «اتباث ثيدحلا نأل فيعضف ؛لوألا هجولل ةبسنلاب امأ

 ش .هراكنإ زوجي ال هنإف ؛حیحص هجو ىلع هلمح نكمي

 امل 85 .هلوق يف نكمي الف ؛نكمأ نإو «ديغبف ؛يناثلا هجولا امأو

 . 2 «هنأبنتل كيبأو امأ» :لاقف ؟لضفأ ةقدصلا يأ : لئس

 يرجي عم : جج رع يرجي ناك هنأ عم دراو ىهنلا نأل حي يغف ؛ثلاثلا هجولا امأو

 حص ولو لب يبنلا هاهنف دعس ناسل ىلع ىرج امك مهتنسلأ ىلع
 تع نع ١ نوني ل ةذاكما كرش لعن نيكل لاقيردا خصل اع

 .لطاب اذهو

 تيد نم 5 «همأ ةرايز هبر لك يبنلا ناذئتسا باب ءزئانجلا) يف ملسم : هجرخأ 0(
 , هلع هللا يضر ةديرب

 نم نسج مالزلاو باصنألاو رسيملاو مخلا امنإ اونمآ نيذلا اهيأ اي :ىلاعت هلوق يفامك (۲)
 1 .[4 :ةدئاملا] (نوحلفت مكلغل هوبنتجاف ناطيشلا لمع

 . (حيحشلا حيحصلا ةقدص ةقدصلا لضفأ نأ باب) يف ملسم : هاور (۳)

 لاقف ((ىزعلاو تاللاب ةرم تفلح" :لاق ؛هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس ثيدح )©

 2 ءاثالث كراسي نع ثفنا مث هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :لق» : هلك يبنلا

 ا . ادعت الو

 ةدئعأو - هه ؟لكشملا» يف يواحطلاو «(۱۸۷ 57 ۸۳/۷ دمحأ : هجرخأ

 .(1377/8) نابح نباو «- ذوعتلا نم ًالدب رافغتسالاب رمألا

 ٠۹۳(. /۸) «ليلغلا ءاورإ» يف امك ؛فيعض ثيدحلاو



 فني «اًدادنأ هلل اولعجت الف :ىلاعت هللا لوق باب

 نأ نم ّيلإ بح ا اًبْذاَك هللاب فلخأ نأل» : :ٍدوُعْسَم نبا لاَقَو

 ,. "9وقِداَص هربغب فيخأ

 لصألاف ؛الإو «ليلد ىلإ جاتحت ةيصوصخلا ىوعدف ؟عبارلا امأو

 انه فذحلا نألو «فذحلا مدع لصألا نأل فيعضف :سماخلا امأو
 كلذ مزلتسي امب ةي لوسرلا ملكتي نأ نكمي الو ءالطاب اًمهف مزلتسي
 الو ‹ خوسنم هنأ سداسلا هجولا اهبرقأ نوكي اذه ىلعو «دارملا نايب نودب

 ناك نإو «ملعأ هللاو اهبرقأ انلق اذهلو « خيراتلاب ملعلا مدعل كلذب مزجن

 نكل «دصق نودب ناسللا ىلع يرجي امم اذه نأ ىضترا هللا همحر يوونلا

 دارفنال اهذوذشب مزج مهضعب تيأر مث هب لوقلا نكمي ال فيعض اذه

 .ملعأ هللاف ؛تاقثلل اهيوار ةفلاخم عم يراخبلا نع اهب ملسم

 مال : ماللا :«اًبذاك هللاب فلحأ نأل» : :دوعسم نبا رك نأ يف هلوق

 أدتبم ردصمب ًالّوؤم «فلحأ نأ» :هلوق نوكيف ؛ ةيردصم «نأ»و ءءادتبالا

 . لاب يِفِلَحَل هريدقت

 : یلاعت هلوق نآرقلا يف كلذ ريظنو ءأدتبملا ربخ نإ بجا :هلوق
 NAE] : ةرقبلا] ڪل ريح اوو نارو

 . فلحأ لعاف نم لاح :«ابذاك» :هلوق

 نم ءىش هيف سيل يذلا ليضفتلا باب نم اذه :«ّئلإ بحأ» :هلوق
 ىنعملا هيف نوكي لصألا يف ليضفتلا نأل ؛مالكلا يف ردان اذهو «نيبناجلا
 لضفملا نود لضفملا يف اًنايحأو هيلع لضفملا يفو لضَمُملا يف اًنباث

 .(۲۷ص) قبس 0(
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 ةريغب فلحلا نم هيلع نوهأ اًبذاك هللاب فلحلا|نكلو ءاذه الو اذه ال

 :نيهجو نم ممّرَحُم هللاب اًبذاك فلحلاف ءاًقداص

 ١_ هتاذل مرحم بذكلاو «بذک هنآ .

 «- لجو زع هلل ميظعت نيميلاو «نيميلاب نرُق بذكلا اذه نأ

 لعج ؛ثيح «- لجو زع - هلل صقتَت نم ءيش هيف راص بذك ىلع ناك اذإف

 e اًيذاك هللاب فلحلا ناك ا ؛بذك 2 0 همسأ

 ا ا امأو

 ةعيش:نم مظعأو «بذكلا ةئيس نم مظعأ كرشلا ةئيس نكل «كرشلا

 لاب فلحلا نإ : :انلق اذإ سومغلا نيميلا نم مظعأو ءاّيذاك هللاب فلحلا

 ل هلا نإ :ىلاعت لاق «رفغي ال كرشلا نأل ؛سومخلا نيميلا نم اًبذاك

 بلا لزا لسرلا هلا لسرأ امو ء[١١١ :ءاسنلا] 4ي كري نأ فْ

 كرتا تإ :ىلاعت لاق «بونذلا مظعأ وهف «كرشلا لاطبال الإ

 :لاق ؟مظعأ بنذلا يأ : يب يبنلا لثسو ۳ ؛نانهقلا « لع

 ماكس طع نا ,'"30كقلخ وهو ادن هلل لعجت

 ,.هل كيرش ال هللا نأل ؛نيبذاكلا بذكأ نم لب ءنيذاك هلل اًكيرش هللا ريغ

FF 3ان  

 YY /T ‹«4رخآ اهلإ هللا عم نوعدي ال نيذلاو» : : باب « «ريسفتلا) يف يراخبلا : : هجرخأ )1(

 هللا يضر دوعشم نبا نع ؟(١/١11 بوئذلا حبقأ كرشلا نوك باب سو

 .هنع
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 ًال» :َلاَق كل هللا َلوُسَر نأ ؟ُهْنَع هللا َيِضَر َةَفْيَذُح ْنَعَو
 N ءُنلُف َءاَشَو هللا َءاَش ام :اوُلوُقَت

 «ةيهان :(ال» :«اولوقت ال» :هنع هللا ىضر ةفيذح ثيدح ىف هلوق

 .نونلا فذحب اهدعب لعفلا مزُج اذهلو

 ىضتقت واولا نأ كلذ يف ةلعلاو :«نالف ءاشو هللا ءاش ام» :هلوق
 اًيَوَسُم تئشو هللا ءاش ام :لئاقلا نوكيف ؛هيلع فوطعملاب فوطعملا ةيوست

 مظعأ قولخملا نأ دقتعا نإ مث كرش اذهو «قولخملا ةئيشمب هللا ةئيشم

 وهف ؛لقأ هنأ دقتعا نإو ءربكأ كرش وهف ؛هل واسم هنأ وأ «قلاخلا نم
 .رغصأ كرش

 ظفللا نع ىهن امل :«نالف ءاش مث هللا ءاش ام :اولوق نكلو» :هلوق

 نأ ديفتف «يخارتلاو بيترتلل «مث» نأل ؛حابملا ظفللا نّيب مرحملا
 . هيلع فوطعملا نم ةبترم لقأ فوطعملا

 ةَبَتْرَم اهنأ اهيف مكحلاف ؛«نالف ءاشف هللا ءاش ام» :هلوقل ةبسنلاب امأ

 يخارتلل (مث) نأب (مث) نع فلتخت يهف ؛(مث) ةبّتْرَمو (واولا) ةبّئْرَم نيب

 نكلو «ةزئاج اهنأ ره اظلاف ؛بيترتلل اهنأب (مث) قفاوتو «بيقعتلل ءافلاو

 يف نيب هنألو ءاي يبنلا هيلإ دشرأ يذلا ظفللا هنأل ؛ىلوأ (مث) ب ريبعتلا

 . قولخملاو قلاخلا نيب قرفلا راهظإ

 :ثيدحلا اذه نم دافتسيو *

 در هيف نوكيف «٤نالف ءاش مئا :هلوقل ؛دبعلل ةئيشملا تابثإ ١

 .رايتخا الو هل ةئيشم ال دبعلا نإ :اولاق ثيح ةيربجلا ىلع

 بابلا مهل حتفي نأ امَّرَحُم اّباب سانلا ىلع َّدَس نمل يغبني هنأ - ۲



Eا هلل اولعجت الفط : ىلاعت هللا لوق باب ش  

 ٍدكَس ةا وُبأ ءار ٠ .«نآلُف َءاش ّمُن هللا َءاَشاَم :اولوف كلر
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 ؟خیجص
- 

 ةلوق.كلُذ ريظنو ««نالف ءاش مث هللا ءاش ام : اولوق نكلو» :هلوقل ؛ حابملا

 «اًيرظنأ أولوُفَو ایر ْأوُنوَُت ال اوما تلا ااا :ىلاعت

 «(اًرظنآ اوفو :لاق ؛انعار لوق نع مهاهن امل ء[٤٠٠ :ةرقبلا]
 عاصلا ذخأ هنأ هب يتآلا ه ل م حا

 ءمهازدلاب عمجلا غب نكلو « لعفت ال» :ل ةثالغلاب نيعاصلاو نيا

 حابمبلا قيرطلا ىلإ هدشراف e اش مهارتلاب رف ا مث

 .مرحملا قيرطلا نع هاهن نيح
 : ناتميظع ناتدئاف اذه يفو

 لب سانا ىلع دش مل ثيح ءاهلومشو ةعيرشلا لاك ناي : ىلوألا
 ! .هنم ريخ وه ام مهل تحتف الإ

 اذهب سانلا لماعف ؛مهنع جرحلا عفرو سانلا ىلع؛ليهستلا :ةيناثلاو

 ام حابملا نم مهل حتفاف ؛اًعونمم اياب مهيلع تددس املك «تعطتسا ام

 1 . جرحلا يف يف اوعقي ال ىتح ًاليبس كلذ ىلإ تعطتسا ام هنع ينغي

5 0 8 
 ان FR ردك

 تشبخ :لاقي ال باب ءبدألا) يف ذواد وبأو ء(۳۹۸ )٥/ ۰۳۸٤ ۳۹٤ دمحأ :هجرخأ )١(
 1 991(2) «ةليللاو مويلا لمع» ىف ف يئاسنلاو )٠ c(t يسلايطلاو »)94/0 « يسفن

 يواحطلاو )۳٤١(. «تمصلا» يف ايندلا يبأ نباو )1۷١(« ؛«ةليللاز مويلا لمع» يف ينسلا
 «تانيصلاو ءامسألا» يفو ء(۳/١۲) «ننسلا» يف يقهيبلاو ء(١۹ )١/ ؟لكشملا» يف

 .,(5٠١©6"ص) «داقتعالا» يفو :(44١ص)

 خيشلا لاقو )۱۷٤۸(. ؛ضايرلا» يفو «(۳۰۸) «راكذألا» يف يوونلا هححص ثيدحلاو

 . ؟حيحص كئسبال :باهولا دبع نب دمحم

 يف ملسمو 1١5/1(4« ءرمتب رمت عيب دارأ اذإ باب «عويبلا) يف يراخبلا :هجرخأ (۲)
 ةريره يبأو يردخلا ديعس يبأ نع ؛(١٠١٠ /۳ «لثمب الثم ماعظلا عيب باب «ةاقاسملا)

 ١ .(«امهنع هللا يضر



 ۲۱ «اًدادنأ هلل اولعجت الف :ىلاعت هللا لوق باب

 «كبو هّللاب ُدوُمَأ : ها : ّىِعَحَنلا مي َميِهاَرْبِإ ْنَع َءاَجَو

 يئ هللا ًالؤل 1 و ف ب عروب رش ادت

 .«ْنالْفَو هللا الْوَل :اولوقت الو «نالف

e 

 نع هب ذاعتسملاب ماصتعالا :ذاّيِعلا : «كبو هللاب ذوعأ هركيا :هلوق
 لاق «بوبحملا بلطل هيلإ ء ءوجللا وه : صخشلاب ذايّللاو «هوركملا

 :رعاشلا

 هرذاحأامم هيذوعأ نمو هلمؤأاميف هب ذولأ ن ماي

 هرباج تنأ اًمظع نوضيهي الو هرساك تنأ اًمظع سانلا ربجي ال

 اذه :مهضعب لاق امك نكل ءالجر امهب بطاخي ناتيبلا ناذهو
 هلل الإ نوكي نأ يغبني ال لوقلا

 قولخملاو هللا نيب عمج هنأل ؟ مّرَحُم اذه : «كبو هللاب ذوعأ» :هلوقو

 .واولا وهو ةيوستلا يضتقي فرحب

 نإف «يخارتلاو بيترتلا ىلع لدت «مث ڈ» نأل ؛كب مث هللاب زوجيو

 ذوعأ :هلوق نوكي اذه ىلعو هللا ريغب ةذاعتسالا كرشلا نم نأ قبس :ليق
 ؛ةزئاج كذيعي نأ ىلع ردقي نمب ةذاعتسالا نأ :بيجأ .اًمرحم كب مث هللاب
 نکل ««ٻ ُذُعَيْلَف ؛ًاجلم دجو نم» :هريغو «ملسم حيحص» يف ة4 هلوقل
 ردقي ال هنأل ربكأ كرش اذهف ؛تيم وهو .نالفب مث هللاب ذوعأ :لاق ول
 قولخم ريغ نآرقلا نأ ىلع دمحأ مامإلا لالدتسا امأو .كذيعي نأ ىلع

 .لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس (1)



 دادا المج الف :ىلاعت هللا لوق باب ا فق

 : اا هيف ©

 . ِداَدْنألا يف ِةَرََبلا ةيآ ْديِسْفَت : ىلوألا

 ةَلِزاَنلا ةيآلا َنوُرسَفُي ْمُهْنَع هللا يضر ةَباَحَّصلا نأ : ةيناثلا

 .رْعضألا ّمُعَن اهنا ٍربكألا ٍكْرّشلا يف

 . كْرِش هللا ريغب فِلَحلا نأ : ةثلاثلا

 لاق نأ 4 یخ ام ريش نع تاما ل تانكي واد :هلك هلوقب

 Cy : هللا همحر

 هللا مالك وهو ءقولخم ريغ مالكب لب قولخم مالكب نوكت ال مالكب

 م00 ا «قولخم وهف ؛اًقولخم ناك نإ هب ملكتملل عبات مالكلاو

 .قولخم ريغ وهف ؛قولخم

 : لئاسم هيف

 .قبس دقو : دادنألا يف ةرقبلا ةيآ ريسفت :ىلوألا ©

 اهنأ ربكألا كرشلا يف ةلزانلا ةيآلا نورسفي ةباحصلا نأ :ةيناثلا ©

 4 تومن ماو ةاتدأ هي ولم الت : :ىلاعت هلوق نأل :رغصألا معت

 امِب اهزبسف سابع نباو «نوكرشملا مه اهب َبَطاَخُملا نأل ركل يف زن

 و للا ؛رغصألا كرشلا ىضتقي

 . رومألا ضعب يف وأ قالطإلا

 هللا يضر رمع نبا ثيدحل :كرش هللا ريغب فلحلا نأ :ةئلاثلا ©

 . امهنع

 .لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس (۱)



 ففي «اًدادنأ هلل اولعجت الف : ىلاعت هللا لوق باب

 ميلا َنِم ْدَبْكَأ َوُهَف اًثِداَص هللا ِرْيَمِب فَلَح اإ ُهّنَأ :ةعبارلا
 ا

 . ظْفَللا يف (َمُث)و اولا ّنْيَ ُقْرَقلا :ةسماخلا

 نيميلا نم ربكأ وهف ؛اًقداص هللا ريغب فلح اذإ هنأ :ةعبارلا ©
 ضعب لاقو ءاّبذاك هللاب فلحي نأ ةلبانحلا دنع سومغلا نيميلاو : سومقلا
 ئرما لام اهب عطتقيل اًبذاك هللاب فلحي نأ :- حيحصلا وهو  ءاملعلا

 ا 0
 يضتقت واولا نأل :ظفللا يف مثو واولا نيب قرفلا :ةسماخلا ©

 .اًكرش نوكت الف ؛ يخارتلاو بيترتلا يضتقت مثو ءاكرش نوكتف ؛ةاواسملا

 ا ا #



 هللاب فلحلاب عنقي مل نميف ءاج ام باب قيل

 ُباَب

 هّللاب فَلا ّْنفَي مت نيف ءاج اق

 مكئابآب اوُفلخت ًال» : لات لك هللا َلوُسَر أ ا

 ديحوتلا باتكل بابلا اذه ةبسانم

 فلح ام دكأ فلاحلا نأل ؛هللا ميظعت نم هللاب فلحلاب عانتقالا نأ

 ميظعت نم نوكيف ؛هب فولحملا ميظعت وهو نيميلاب ميظعتلاب هيلع

 عانتقالا مدع نوكي اذه ىلعو «فلاحلا كلذ قَّدصُي نأ هب فولحملا

 «ديحؤتلا لامك يفاني اذهو هللا ميظعت صقن نما ءيش هيف للاب فلحلاب

 :نيرمأ نم ولخي ال هللاب فلحلاب عانتقالاو

 اضرلا بجي هنإف ؛ةيعرشلا ةيحانلا نم كلذ نوكي نأ :لوألا

 بجيف «فلحف هيلع ىعدملا ىلع نيميلا تهجوت اذإ اميف هللاب فلحلاب

 ۰ . يعرشلا مكحلا ىضتقمب نيميلا اذهب اضرلا

 عضوم فلاحلا ناك نإف «ةيسحلا ةيحانلا نم كلذ نوكي نأ : يناثلا

 ضفرت نأ كلف ؛كلذ ريغ ناك نإو «هنيميب ىضرت كنإف ؛ةقثو قدص

 دوهي مكئربتا :ةّصْيخُمو ةَصْيَوحِل ايب يبنلا لاق امل اذهلو «هنيميب اضرلا

 .*0:؟دوهيلا ناميأب هللا لوسر اي ىضرن فيك :اولاق :اًيمي نيسمختي

 06 .كلذ ىلع ةي يبنلا مهرقأف

 لعفلا 0 اذهلو «ةيهان :«4ال» :«اوفلحت ال» :ثيدحلا يف هلوق

 )1١( ا «ريبكلا ماركإ باب «بدألا) يف يراخبلا : هجرخأ 5
 «ةماسقلا ٠۲۹۲/۳  OEةمثح يبأ نب لهسو جيدخ نب عفار نع .



 هللاب فلحلاب عنقي مل نميف ءاج ام باب
Ye 

 0 «ضْريْلَك ؛هللاب ُهَل فِلُح ْنَمَو ءْقُدْصيْلَف ؛هّللاب َفَلَح ْنَم

 نإو «دجلاو بألا لمشيو «بأ عمج :«مكؤابآ» و «نونلا فذحب اهدعب

 . "هنايب قبس دقو «كرش هنأل ؛مهب فلحلا زوجي الق الع

 :«صضريلف ؛ هللاب هل فلح نمو «قدصیلف ؛ هاب فلح نم» : هلو هلوق

 : نارمأ انه

 وه :قدصلاو «اًقداص نوكي نأ َرِمأ دقف ؛فلاحلل :لوألا.رمألا

 فلاخي امب رابخإلا : :وهو «بذكلا هدضو « عقاولا قباطي امب رابخإلا

 ؛ هنيمي يف اًقداص a : يأ ؛«قدصيلف ؛ هللاب فلح نم» :هلوقف « عقاولا

 ؟نظلا يفكي وأ عق ةاولل اًقباطم نوكي نأ طرتشي لهو

 ؛هنظ ىلع بلغي ام ىلع فلحي نأ هلف ؛نظلا ىفكي :باوجلا

 هاف . ينم رقفأ تيب لهأ اَهْيَتَب ال نيب ام هللاو ةي يبنلل لجرلا لوقك

 . هلك يبنلا

 اذإف .هل فلاحلا نيميب ىضري نأ رمأ دقف ؛هل فولحملل :ىناثلا

 ناك اذإ ام ىلع لري يناثلا رمألا نإف ؛ضعبب امهضعب نيرمألا نيذه تنرق

 اًرمأو «فلاحلل اًهَجَوُم اًرمأ :نيرمأ عمج ثيدحلا نأل ؛اًقداص فلاحلا

 هل فولحملا ىلع بجو ؛اًقداص فلاحلا ناك اذإف ءهل فولحملل اَهَجَوُم

 .اضرلا

 ؟فلحي مل نإو هقدصت اننإف اًقداص ناك نإ :ليق نإف

 .اًديكوت هديزت نيميلا نأ :بيجأ

 )١( )ص"0١(.

 )۲( يراخبلا :هجرخأ )۱۹۳١(« ملسمو )١١١1( .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم



 هللاب فلحلاب :عئقي مل نميف ءاج ام باب قه

 . نسخ ٍدْنَسِي هجام نبا هاور . «هللا َنِم سيلف ؛؟ضْرَي مل نمو 6113 م س E E ۳ 97 ٍ 1 اين ا

 ؛لِئاَسَم هيف ©

 ضرني مل نم :يأ :ههللا نم سيلف ؛ٌضري مل نمو» :هلوق
 نأ ىلع لدی هنم ؤربت اذهو هللا نم سيلف ؛هل فلح اذإ هللاب.فلحلاب

 دقو قبس ام ةظحالم نم دب ال نكلو «بونذلا رئابك نم اضرلا مدع

 كلف ؛ةقث ريغ فلاحلا ناك اذإ هنأ ىلع ًاليلد ةَماَسقلا ثيدح يف نأ انرشأ

 ؛هللاو :٠ لاقو «كل فلح اًدحأ نأ ولف «ةقث ريغ هنأل ؛هب اضرلا ضفرت نأ
 كنأل هب ىنضرت ال نأ زوجيف ؛دلج نم يهو ..بشخ نم ةبيقحلا هذه نإ :

 الإ رمأي ال لب «عقاولاو سحلا فلاخي ءيشب رمأي ال عرشلاو «هبذكب عطاق
 ال لقعلا ناك نإو ٠ ءْنسحلاو ةحصلاب هل دهشيو لقعلا هنسحتسي ءيشب
 ملع ملعيل نكلو «عرشلا هب رمأ يذلا ءيشلا اذه نسح ىدم اًنايحأ كردي
 نمو .: لوقي ىلاعت هللا نأل ؛نسح وه امب الإ رمأي ال عرشلا نأ نيقيلا
 شح كيلع هبتشا اذإف ء[١٠ :ةدئاملا] «َنْوئِقُي مومل اك هلأ نم ٌنَمْحَ

 مهتت نأ امأ ءريصقتلاب وأ روصقلاب كسفن مهتاف : مرشلا ماكس نم »يش ٠

 SS ؛نكمي ال اذهف ؛عرشلا
 .ماكحألا

 : لئاسم هيف

 يف لاقو ٠ )4/1 «نضریلت اي هل فلح نم باب «تارافكلا) يف هجام نبا : هجرخأ )1

 .١تاقث هدانسإ لاجر» :دئاوزلا»

 باهولا دبع نب دمحم مامإلا خيشلا اًضيأ هنسحو e (o1 7/1۱)» هنسحو

 . هللا همحر

 . ملسم طرش ىلع (407ص) ةريسيتلا» يف هلا بت واتا خلا هححصو



 ففي هللاب فلحلاب عنقي مل نميف ءاج ام باب

 . ءابآلاب ٍفِلَحلا نَع ُىَهّنلا : ىلوألا

 . ىَضْدَي نأ هّللاب ُهَّل ٍفوُلْحَمْلِل ٌرْمألا : ةيناثلا

 .ضْرَي ْمَل ْنَم ُديِعَو :ةثلاثلا

 «(مكئابآب اوفلحت ال) :هلوقل :ءابآلاب فلحلا نع يهنلا :ىلوألا ©

 حرا ياو
 فلح نمو» :هلوقل :ىضري نأ لاب هل فولحملل رمألا : ةيناثلا ©

 . كلذ يف ليصفتلا قبسو ««ضريلف ؛هللاب هل
 سيلف ؛ضري مل نمو» :هلوقل :ضري مل نم ديعو :ةثلاثلا ©

 . اهلا نم

 نأل قُّدِصَي نأ فلاحلا رمأ :- فلؤملا اهركذي ملو  ةعبارلا ©

 فلح نم نأ قبس دقو : !؟نيميلاب فيكف ؛ نيميلا ريغ ىف بجاو قدصلا

 :مومحلا يلا اهنا: ءاملعلا ضعي لاقوة متآ هنأ ذاق نيتي: قاع
 ال ةلأسملا ؟ال مأ قّدَصُي نأ همزلي لهف ؛هل فولحملل ةبسنلاب امأو

 :سمخ لاوحأ نم ولخت

 .هقيدصت مزلي هنإ :لوقي دحأ الف ؛هبذك ملعي نأ :ىلوألا

 .هقيدصت مزلي ال كلذكف ؛هبذك حجرتي نأ : ةيناثلا

 .هقيدصت بجي اذهف ؛نارمألا ىواستي نأ : ةثلاثلا

 .قدصي نأ بجيف ؛هقدص حجرتي نأ :ةعبارلا

 .هقدصي نأ بجيف ؛هقدص ملعي نأ :ةسماخلا

 ؛مكاحتلا باب يف ةيعرشلا رومألا امأ «ةيسحلا رومألا يف اذهو

 اضرلا باب نم اذه نأل ؛اهاضتقمب مزتليو نيميلاب ىضري نأ بجيف

 .بجاو وهو «يعرشلا مكحلاب
 تف دي %*



 تش و هللا ماش ام لوق باب ` 4

 باب
 َتئشو هللا ٌعاَش ام :لؤق

 ْمُكَنِإ :لاَقَف دع يت نأ ايدو أد :ةكئقت ةه ْنَع

 مخل :َنوُلوُقَتَو تو هللا َءاَش ام :نوُلوُقَك ؛َنوُكرْشُ

 ديحوتلا باتكل بابلا ةبسانم

 نإ هنأل ؛رغصألا وأ ربكألا كرشلا نم (تئشو هللا ءاشءام) :لوق نأ
 :نكل هنود هنأ دقتعا نإو ءربكأ كرش وهف ؛هلل واسم فوطعملا نأ دقتعا
 ةلمج نم نأ :ملعلا لهأ ضعب ركذ دقو «رغصأ وهف ؛ ظفللا يف هب كرشأ
 .رغصأ وهف ربكألل ةليسو ناك ام نأ رغصألا كرشلا طباوض

 ا ا #

 هيلع ىسوم ةعيرتشا ىلإ بستنملا وه :يدوهيلا :«اًيدوهي نأ» :هلوق

 : :فارعألا] 4كَلإ اَْدُه إل :ىلاعت هلوق نم كلذب اومسو «مالسلا
 نوكتف ؛بوقعي نب اذوهي همسا مهدج نأل وأ ءانعجر :يأ 7
 لمعلا لجأ نم ةيمستلا نوكت لوألا يفو «بسنلا لجأ نم ةيمستلا
 .اًعيمج نينثالا نم نوكت نأ دعبي

 .نوملسملا اهيأ كرشلا يف نوعقت : يأ .:«نوكرشت مكنإ» :هلوق
 نا سلا لج ااه ا «تئشو هللا ءاش ام» :هلوق

 ةديفملا واولاب فطعلا ناك ثيح « لجو زع - هللا وهو «هيلع فوطعملل

 00 ظ ٠  .ةيوستلل
 .ركني ملو هللا ريغب فلح هنأ انه كرشلا :«ةبعكلاو» :هلوق



 ۲۹ تثشو هللا ءاش ام لوق باب

 قّبغكلا ٌبَرَو :اوُلوُقَي ْنَأ اوُمِلْحَي ْنَأ اوُداَرَأ اَذإ لَك ئبّنلا ْمُه 2
 . صو ُئئاسّنلا ُهاَوَر .«َتْعِش مث ُهّللا 0

 اوفلح اذإ مهرمأف ؛مالكلا اذه حيحصتب رمأ لب «يدوهيلا لاق ام ب يبنلا
 .هللاب مسقلا نوكيف ؛ةبعكلا برو :اولوقي نأ

 نيب مشب بيترتلا نوكيف ؛تئش مث «هللا ءاش ام :اولوقي نأ مهرمأو
 ؛لوألا امأ ءاًحيحص بيترتلا نوكي كلذبو «قولخملا ةئيشمو هللا ةئيشم
 ةئيشم رخأت هب نيبتي ظفلب لِعُج هنألف ؛يناثلا امأو ؛هللاب راص فلحلا نألف
 .امهنيب ةاواسم ال هنأو « هللا ةئيشم نع دبعلا

 :ثيدحلا نم دافتسيو *

 ّمَذلا هدصق رهاظ نأ عم يدوهيلا ىلع ركني مل يب يبنلا نأ - ١
 .قح هلاق ام نأل ؛ هباحصأو لإ يبنل ّموُللاو

 لهأ نم سيل هيلع هّبَن نم ناك نإو قحلا ىلإ عوجرلا ةيعورشم - ؟
 .قحلا

 نأل ؛هنم بيرق ءىش ىلإ ريغي نأ ءيشلا رييغت دنع يغبني هنأ - ٣
 للاب اوفلحا :لقي ملو «اةبعكلا برو» :اولوقي نأ مهرمأ كي يبنلا
 .«تئش مث هللا ءاش اما :اولوقي نأ مهرمأو

 : هباوجو لاكشإ *

 ؟يدوهيلا اذه الإ لمعلا اذه ىلع هبي مل فيك :لاقي نأ وهو

 .هب ملعي ملو هعمسي مل هك لوسرلا نأ نكمي هنأ : هباوجو

 )١( ءةبعكلاب فلحلا باب «ناميألا) يف يئاسنلاو ,(*1/5 7 دمحأ مامإلا :هجرخأ ۷/

  5هقفاوو هححصو  (؟5//41) مكاحلاو (۷ ‹۹۱/۱) ؟لكشملا» يف يراحطلاو

 يقهيبلاو . يبهذلا ) »)5١7/7هححصو .(17945/5) ؛لامكلا بيذهت» يف يزملاو

 ؛ةباصإلا» يف ظفاحلا )٤/ ۴۸۹(.



 E وا ۱ فر

 ام :ة رئال لاق لج هر هو

 نكل' ءلاكشإلا ئقبيف ؟ممرقب فيلا كج ها ناب لاقي نكر
 ءالتبا يه .ةمكحلا نوكتف ؛ربكألا نود رغصألا كرشلا نم اذه نإ : باجي

 00 دوكرشي مهنأ عم ةظفللا هذهب نيملسملا اودقتنا نيذلا دوهيلا ءالؤه 1

 .مهبيع نوري الو ربكأ

 لاق الجر نأ» :امهنع هللا يضر سابع نبا ثئيدح يف :هلوق

 0 . الل يبنلل

 اَنَضّوُفُم رزمألا لعج هنأو ءاّميظعت لي يبنلل لاق هنأ رهاظلا

 :هلوسر ةئيشمو هللا ةئيشمل

 .«!؟ادن هلل ىنتلعجأ» :هلوق

 قلاخنلل لغج نمو ضن تدوس ءراكنإلل ماهفتسالا

 . اًباجع اًئيش یتا دقف ؛اّدن

 الات تاع كالا يأ ا :دّنلاو

 ِ؟

 اا ىلإ يب يبنلا هدشرأ :«هدحو هللا ءاش ام لب» :هلوق

 لك هنع عطقي ىتح تئش مث هللا ءاش ام لوبقي نأ ىلإ هدشري ملو «كرشلا

 .تَدَعَب نإو كرشلا نع ةعيرذ .

 رمألا .



 ۳1۹ تئشو هللا ءاش ام لوق باب

 : ثيدحلا نم دافتسي #

 نإف كرش قلاخلل هتاواسم يضتقي ظفلب يي يبنلا ميظعت نأ - ١

 وهف ؛كلذ نود هنأ دقتعي ناك نإو ءربكأ كرش وهف ؛ةاواسملا دقتعي ناك
 !؟تِلَك لوسرلل قلاخلا قح لعجي نمب فيكف ؛اًكرش اذه ناك اذإو ءرغصأ

 سبلي لب «ةيبوبرلا صئاصخ نم ءيش هل سيل ةي هنأل ؛مظعأ اذه

 ةيقبك شطعيو «ضرميو «ملأتيو .ءعوجيو ا لمحيو ءعردلا
 «ميظعلا عرشلا اذه نم هيلإ يحؤأ امب رشبلا ىلع هلق هللا نكلو «سانلا

eج  

 :هلوقب ةيرشبلا هذه دكأو ءرشب وهف ؛ لني رسب نأ اإ لفل : ىلاعت لاق

 اأ َّلِإ ى :ىلاعت هلوقب رشبلا ةيقب نيبو هنيب زييمتلا ءاج مٿ : نی
 قالخألا نم هاطعأ هللا نأ كش الو ء[١٠١ :فهكلا] 17 هل مَنِ
 هاطعأو «ميظعلا ربصلا نم هاطعأ :هجو لك نم تالامكلا اهب يتلا ةلضافلا

 ىلإ لصت نأ امأ «ةيرشبلا دودح يف اهلك اهنكل ءدوجلا نمو مركلا نم
 رفك دقف ؛كلذ ىعدا نمو «نكمي ال رمأ اذهف ؛ةيبوبرلا صئاصخ

 .هلسرأ نمب رفكو مكي دمحمب

 ةلزنم يف هلزننف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا يف ولغن ال اننأ مهملاق

 «هل بجي ام هيطعنف انيلع بجي يذلا هقح مهضهن الو ءاهركني وه

 - برلا ةلزنم هلزنن ال اننكلو ءهقحب مايقلا ىلع اننيعي نأ هللا لأسنو

 .- لجو

 :ِلَي هلوقل ؛ركنملاب قلعتي رمأ يف ناك نإو ركنملا راكنإ - ؟
 اذإ اذه ىلعو يب يبنلل اًميظعت كلذ لعف هنأ عم :«!؟اًدن هلل ينتلعجأ»
 .راكنإلا كيلع بجاولاف ؛مالسلا دنع صخش كل ىنحنا

 اذإ حابي ام ركذت نأ - لجو زع - هللا ىلإ ةوعدلا نسح نم نأ ۳



 تشو هللا ءاش ام لوق باب : فض

8 201 
 زا لاك األ هش هِئاَع يخأ ليلا نع هجاَم نالو

 مكن ول ُمْوَقلا مَن نال مكنإ :ثلف ُتْلُق ؛ دولا ن ّنِم رق 7 لع تأ اک

 نأ ًالْوَل ٌمْوَقلا ُمثنأل مكن أَو :اوُلاَق .هّللا e لو

 es ٌدّمَحُم َءاَشَو هللا ا

 ي نبا لا : َنوُلوُقَت مك لول ُموَقلا م ملال نإ تلف

 a EE ام :هلوق نم هعنم امل لك هنأل ؛مرحي ام تركذ

 0 .«هدحو هللا ءاش ام لب»: :هلوق وهو ءزئاجلا ىلإ

 نوبل نم رفت ىلع تب ينأك تيأر» :ليفطلا ثيدح يف هلوق
 ٠ .مانملا يف ايؤر :يأ 3

 .اهربخ «تيتأ» ةلمجو ءءايلا.اهمشښا :«نأك» :هلوقو

 . ىسوم عابتأ دوهيلاو «ةعستلا ىلإ ةثالثلا نم :؛رفن ىلع» :هلوقو
 .لاجرلا مه ءالؤه :كلوقك ؛حدم ةملك :«موقلا متنأل» :هلوق

 نم اذهو هللا نبا هنأ دوهيلا ىعّدا حلاص لجر : اوه زيزع» :هلوقو
 ا ءةريثك .بلاثم مهل دوهيلاو ‹«حیرص رفك وهو «مهبذک

 . مهدنع اهرهشأو اهمظعأ نم اهنأل

 اا نأل ؛رغصأ كرش اذه :؛«دمحم ءاشو هللا ءاش ام» :هلوق

 ةيواسم لي لوسرلا ةئيشم نأ نودقتعي ال مهنأ كش الو اذه اولاق نيذلا

 زع - هللا ةئيشمب هيب لوسرلا ةئيشم ةيوست مهيلغ اودقتناف «هللا ةئيشمل
 .- العو لج - هللا قح .يف دوهيلا ءالؤه هلاق ام مظع عم ظفللاب - لجو

 يَمْسو «ميرم نب ىسيع وه : هللا نبا حيسملا :نولوقت» :هلوق



 rr تئشو هللا ءاش ام لوق باب

 e نور زل /م مال كر

 0 :ٌُتْلُق ا اهيل ل : لاق ؛ ريحت د يلا

 ةهاع اذ حسمي ال ناك هنأل ؛ لعاف ىنعمب ليعف وهف ؛حسام ىنعمب اًحيسم

 .صربألاو همكألاك ؛هللا نذإب ئرب الإ

 بأ نودب یتا هنأل ؛ هللا نبا وه :اولاقف «ىراصنلاب بعل ناطيشلاو

 وه :اولاق 4١[« :ءايبنألا] 4احتحوُر نم ايف انف :نآرقلا يف امك

 .نبالا وه ءزجلاو «هيلإ هفاضأ هللا نأل ؟ هللا نم ءرج

 مسجلا لخدت ةفيطل تاذ :ةنسلا لما دس را ىلع حورلاو

 دنع ُكّلَملا اهضبقي اذهلو «سبايلا نيطلا ىف ءاملا لحي امك هيف لحتو

 تاذ اهنأ حيحصلاف ؛هتوم دنع ناسنإلا ننال اهب دعصيو نّمَكُتو توملا

 ةايحلاو ,كلذك سيل هنكلو «ةفص اهنإ :لوقي سانلا ضعب ناك نإو

 هللا نإ :ىراصنلا ءالؤهل لوقن اإ «تاذ حورلا نكل ةفص اهنأ حيحص
 هبشأ امو هيلإ ةقانلاو دجاسملاو تيبلا فاضأ امك هيلإ ىسيع خور فاضأ

 بستكي هللا ىلإ فاضملا نأ كش الو «ميظعتلاو فيرشتلا ليبس ىلع كلذ
 :هتقوشعم يف لوقي ءارعشلا ضعب نإ ىتح «ةمظعو اًفرش

 ياا واه افا الا يال

 هذهب د دوصقملا : «تربخأ نم اهب تربخأ تحبصأ املف» :هلوق

 «[۷۸ :هط] 4 مبين ام ميل ني مهيِيَنَنل :ىلاعت هلوقك ؛ماهبإلا ةرابعلا

 ريقحتلل نوكي دقو «ةروكذملا ةيآلا يف امك ميظعتلل نوكي دق ماهبإلاو

 .رخآ ىنعم هب داري دقو «قايسلا بسح

 هنأل ؛لاؤسلا اذه يي يبنلا لأس :؛؟اًدحأ اهب تربخأ له» :هلوق



rتئشؤ هللا ءاش ام لوق باب : ش ٤ 

 ئأز اليفط نف ٍ؛ُدْعَب امأ» : لاق مث هْيَلَع ىَنْنَأَو هللا َدمَحَم : لا

 اَذَكَو اَذك ينتمي ذي ُةَمِلَك ْمُتْلُق مُكّنِإو مكن َرْبْخَأ ْنَم اهب َرَبْخَأ اير

 ل مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نأ عقوتملاف !؛اًدحأ ربخأ مل ::لاق ول

 ةالصلا هينلع مكحلا هل نيبي مث ءرهاظلا وه اذه ءاّدحأ ربخت ال: هل

 ؛اًمومع سانلل اهنايب نم دب ال راص ؛اهب ربخأ هنإ :لاق امل نكل «مالسلاو

 اذهف . ؛اًصاخ ناك اذإ ام فالخب «هنع نلعي نأ بجي رشتنا اذإ ءيشلا نأل

 0 ا

 ةبحملا عم لامكلاب ةوهحملا تصر :للجلا : هلا دمحف» :هلوق
 1 | . ميظعتل دلاو

 .فصولا كلذ ررك : يأ : هيلع ىنثأو» :هلوق

 : يأ ؛دعب ءيش نم نكي امهم ىنعمب اهنأ قبس : تعب امأ» :هلوق 0
 .اذكو اذكف ؛تركذ ام دعب

 «ىرخأ ةياور يف امك ءايحلا هعنمي : يأ : هاذكو اذك ينعنميا :هلوق

 نأ نود اًهنع ىهني نأ نم نكلو e ءايحلا سيل نكلو

 تناك نإ ةظفللا هذه هيلع لمحت نأ بجي يذلا اذه «كلذب هللا هرمأي
 هک كسلا ن نا م احلا ينل ةه ىذلا احلا نأ ولا
 ةنسلألا ىلع جرد دق اًئيش ركني نأ نم ءايحلا نكلو «قحلا نم يجتسي ال
 ىتخ اهنوبرشي سانلا يقب رمخلا لثم «راكنإلاب زمؤي نأ لبق سانلا هفلأو

 «تكس اهنع يهنلاب رمؤي مل امل يب لوسرلاف ؛ةدئاملا ةروس يف تمرح

 ال هنأ هيي ىأر ىراصنلاو دوهيلا ءالؤه راكنإب كلذ ىلع هيبنتلا لصح املو

 ش اهب قطنلاب نيملسملا ىلع موُللا لوخدل اهراكنإ نم دب



 مو تئشو هللا ءاش ام لوق باب

 ْنكَلَو ءٌدمَحُم َءاَشَو هللا َءاَش ام :اوُلوُقَت الق ؛اَهْنَع مُكاَهْنأ ْنَأ

 . "9مهَدْخَو هللا َءاَش ام : اولوُق

  eٌلِئاَسَم هيف :

 رّعضألا ِكْرّشلاب ِدوُهَيلا ةَقِرْعَم : ىلوألا

 . ىوه هَل َناَك اَذِإ ِناَسْنِإلا ْمُهَق : ةيناثلا

 ل ربو “€ ملا نع مهاهن : ؛هدحو هللا ءاش ام اولوق» :هلوق

 راج اجلا

 د 2 د

 .«نوكرشتل مكنإ» :هلوقل :رغصألا كرشلاب دوهيلا ةفرعم :ىلوألا ©

 مهف ىوه هل ناك اذإ : يأ :ىوه هل ناك اذإ ناسنإلا مهف :ةيناثلا ©

 )١( «تئشو هللا ءاش ام :لاقي نأ يهنلا باب ؛تارافكلا) يف هجام نبا :هجرخأ ١/ 35806(.

 .؟يراخبلا طرش ىلع تاقث دانسإلا لاجرال :يريصوبلا لاقو

 «يمرادلا نع ةبعش هعبات دقو «يركشيلا ةناوع ىبأ قيرط نم هجام نبا دنع وهو )۲/

  »20دمحأ دنع ةملس نب دامحو ؛(١/707) «حضوملا» يف بيطخلاو )0/ 0/7
 "ريبكلا» يف يناربطلاو ) »)۸۲٠١نب ديزو 7717(«2 5:/2577) ؛لامكلا بيذهت» يف يزملاو

 ةريبكلا» يف يناربطلا دنع ةسينأ يبأ )۸٠٠١(.
 هجام نباو «((595/5) دمحأ :هجرخأف ؛ةنييع نب نايفس فلاخو )١/  )780؛هقيرط نم

 .ناميلا نب ةفيذح نع
 «لكشملا» يف يواحطلا هجرخأف ؛دشار نب رمعم اذكو )١/ )4١0نب رباج نع هقيرط نم

 مهنع هللا يضر ةرمس .

 ليفطلا ةياور نم ثيدحلا نأ ظفاحلا حجر دقو .

 "يرابلا حتف» :رظنا )010/11(.



YTتشو هللا ءاش ام لوق باب 0  

 :: لاق غ ْنَمِب َفيكف ؛«!؟اًذِن هلل ينَتلَعَجَأ» : لك ل : ةثلاثلا

 ؟هدْعَب نيئيَبلاو .«.. كوس ولأ نم يلا

 ىلع اوركنأ  ًالثم *م  دوهيلاف ؛هنم دشأ وأ هلثم بكتري وه ناک نإو ءاًئيش '

 الح نها طع نولوقي مهو ««تئشو هللا ءاش ام» :مهلوق نيملسملا

 ا .بويعلاو صئاقنلاب ىلاعت هللا نوفصيو: « هللا نبا زيزع :نولوقي

 ؛هاوه قفاوي ام يلع صوصنلا مهفي نيدلقملا ضعب كلذ نمو

 ضغب اًضيأ كلذك ءلمتحت ال ام تالالدلا نم صوصنلا لمحي هدجتف

 ملعلا هفشتكا ام قفاوت ىتح هلمتحتال ام صوصنلا نولمحي نييرصعلا
 دمحي ال يتلا رومألا نم اذه لك «كلذ ريغو كلقلاو بطلا يق ثيدحلا

 مث «هيلع يه ام ىلع صوصنلا مهفي نأ بجي ناسنإلاف ؛اهيلع ناسنإلا

 اذهلو «هدقتعي امل وأ همهفل صوصنلا غضخُي نأ ال < ءاهل اًعبات همهف نوكي

 مث تدقتعا اذإ كنأل ؛لدتست مث دقتعت الو .دقتعا مث لدتسا :نولوقي :

 امك هذقتعت ام ىلإ صوصنلا فرحت نأ ىلع كداقتعا كلمحي امبر تللدتسا
 هيلع لوسرلا هب ءاج امل ةفلاخملا بهاذملاو للملا عيمج يف رهاظ وه

 هيلع مه ام قفاوتل صوصنلا هذه نوفرحي مهدجت «مالسلاو ةالصلا

 هلمتحت.ال ام صوصنلا لمحي هنإف ؛ىوه هل ناك اذإ ناسنإلا نأ لصاحلاو ٠

 .هاوه قفاوت نأ لجأ نم

 هللا ءاش ام» :هلوق وه :«!؟اًدن هلل ينتلعجأ» : الڳ هلوق :ةثلاثلا ©

 .«(تكشو

 نيتيبلاو . : .كاوس هب ذولأ نم ىل ام :لاق نمب:فيكف» :هلوقو

 ةديصقلا ب ةدربلا يف يريصوبلل تايبأ ىلإ هللا همحر ريشي (...هدعب

 ١ :اهيف لوقي «_ ةروهشملا

 مِمَعلا ِثِداَحلا ٍلولُح دنع كاوِس ِهبُذ دل ياطوتحلا صا



 YY تئشو هللا ءاش ام لوق باب

 :ِهِلْوَقِل ؛رَبكألا كسلا َنِم َسْيَل اذه نأ :ةعبارلا
 .هاَذَكَو اگ

 لا ماَسْق ْنِم َةَحِلاَّصلا ايلا َّنَأ : ةسماخلا

 مدَلا ةلْزايْلَُمْك الإ ارفع يِيَيداعَملا موي اًدخآ ْنْكَت ْمَل نإ
 ملقلاو حوّللا ْمْلِع كيولُع ْنِمو  اهتّرَضو اينّدلا ٌكِدوج ْنِم إف

 هفرش ةي يبنلاو ءاّئيش هلل لعجي ملف ؛ولغلاو رفكلا ةياغ اذهو
 . هللا دبع نب دمحم هنوك درجمل ال ءهلوسرو هللا دبع هنوكب

 اذك ينعنمي» :هلوقل :ربكألا كرشلا نم سيل اذه نأ :ةعبارلا ©
 .هراكنإ نم ءيش هعنم ام ربكألا كرشلا نم ناك ول هنأل ؛«اذكو

 نم ذخؤت :يحولا ماسقأ نم ةحلاصلا ايؤرلا نأ :ةسماخلا ©

 اًءزج نيعبرأو ةتس نم ءزج ةحلاصلا ايؤرلا» :ي هلوقلو « ليفطلا ثيدح
 ىلإ جرا يذلا يحولل ةبسنلاب عقاولل قفاوم اذهو 3 "«ةوبنلا نم

 ىلإ لوألا عيبر نم ةحلاصلا ايؤرلاب ناك يحولا لوأ نأل ؛ِلك يبنلا
 ناك «يحولا نمز ةيقب ىلإ اذه تبسن اذإف ءرهشأ ةتس اذهو «ناضمر
 ةتسو ةنس نيرشعو ًاثالث ناك ؛يحولا نأل ؛اًءزج نيعبرأو ةتس نم اًءزج
 ٠ .هل ةمدقم رهشأ

 تسيلو ةمظنم يتأتو «حالصلا نمضتت يتلا يه :ةحلاصلا ايؤرلاو
 . مالحأ ثاغضأب

 يتلا لثم كلذو ءةمظنم ريغ ةشوشم اهنإف ؛مالحألا ثاغضأ امأ

 تلعج ينإو ءعطُق دق يسأر تيأر ينإ :لاق هك يبنلا ىلع لجر اهَّضَق

 )1١( ءايؤرلا) يف ملسمو .( 14 «مانملا يف ديقلا باب «ريبعتلا) يف يراخبلا :هجرخأ 4/

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم ؛(



 تئشو هللا .ءاش ام لوق باب ۸

 . ماكخألا ضب عز اس دوك ذ اهنأ : ةسداسلا

 كب ناطيشلا بعالتب سانلا ثّدحُت ال» : ال يبنلا لاقف .اًيعس هءارو دتشأ
 هللا لاق ءناطيشلا نم ةهوركملا ٌيئاّرَملا نا كلاغلاو ,"”(كمانم يف

 لإ ًعِءَس ْمِهَراَصِب رسو أوسم نبدأ ترحيل نطيل ن ىلا امتإ# :ىلاعت

 نأ هركي ام ىأر نمل ال يبنلا دشرأ كلذلو :e : ةلداجملا] 4آ ِنْذِإب

 2 هللاب ذوعأ» :لوقي نأو «تارم ثالث ثفني وأ «هراسي نع لفتي

 ربخي ال نأو .ءرخآلا بناجلا ىلإ لوحتي نأو .تيأر ام رش نمو ناطيشلا

 . "”«يلصي نأو أضوتي نأ هرمأ» :ةياور يفو ««ادحأ

 ا كلذ نم : : ماكحألا ضعب عرشل اًببس نوكت دق دق. اهنأ :ةسداسلا ©

 تبثأ كلذكو «ثئدحلا اذهو «هنبا حبذي هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ماریا

 ايؤر اهنإ» :ب يبنلا لاقو «ناذألا يف ديز نب هللا دبع ايؤر ايب يبنلا :
5 

 نب سيق نبا تات یاب نم ابو تنبأ هنتوا يضر ركب وبأو 1 قح

 نم ؛مانملا يف هب ناطيشلا بعلتب ربخي ال باب الا يف ملم: هجرخأ )١(

 ١ . هنع هللا يضر رباج ثيدح 5

 امنإف ؛ هرکی امم كلذ ريغ ىأر اذإو ...» :هيفو ؛هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ ثيدح قفز

 باب مريبعتلا) يف يراخبلا : ا ؛ةهرضت ال اهنإف ؛دحأل اهركذي الو «ناطيشلا نم يه

 .(595/4 شا نم ايؤرلا

 ؛اههركي ايؤرلا مكدحأ ىأر اذإ» :لاق ِ؛ِي هللا لوسر نع هنع هللا يضر رباج ثيدحو

 ؛؟هيلع ناك يذلا هبنج نع لوحتيلو اال ناطيشلا نم ذعتسيلو ثالث هراسي نع قصييلف

 1 .(۱۷۷۳ /4) ملسم :هجرخأ

 ءدحأ ىلع هصقي الف ؛ههركي اًئيش ىأر نمف ...» :هيفو ءهنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح (۳)

 ۴٠١/٤(. «مانملا يف ديقلا باب «ريبعتلا) يف يزاخبلا :هجرخأ ««لصيلف مقيلو 1

 يذمرتلاو ء(۳۳۷ ١/ «ناذألا فيك باب «ةالصلا) يف دواد وبأو ((49/4) دمحأ : :هجرخأ ()

 ؛ناذألا) يف هجام ن نباو «؟حيحص نسح» :لاقو  (؟١/77) ناذالا ةفص نود هرخآ جرخأ

 : . (ناذألا ءدب باب

 يذمرتلا یوزو «حيحص دانسإب دواد وبأ هاور» :(077/) «ومجملا» يف يورنلا لاقو

 ٠ ؟دواد يبأ قيرطب هضعب



 ۳۹ تئشو هللا ءاش ام لوق باب

esesneanasanavenosnsencenenuenenenonenecerenvacanenacenceceoctevenenacecnencenrneneenocernee 

 سرف اهدنعو «َةَمْرُب تحت يعرد نودجتس مكنإ :هآر يذلل لاقف ؛سامش

 ىلإ رجا یار د نب هلاك لإ تعد لجرلا اا .نتني
 ؛هتيصو ركب وبأ ْذّقَُف 2"'س رفلا اهدنع ةمربلا تحت عردلا اوأرو ناكملا
 فلاخي ام ىلع تْلَد ول نكل ءاهقدص ىلع لدت يتلا نئارقلا دوجول
 .ةحلاص ايؤر تسيل اهنأل ؛اهيلإ تفتلي الو ءاهب ةربع الف ؛ةعيرشلا

% *%* % 

 لاجر هلاجرو «يناربطلا هاور» :لاقو )۳۲١/۹(« ؛دئاوزلا عمجم» يف يمشيهلا هدروأ )١(

 . ؟حيحصلا



Y fثلا ىذآ دقف رهدلا بس نم باب ا 5:  

saueusanaceosenananernvacusdeceacenarnnanerenanacatanasevanecenkaasoresenenanasasenevssseas 

 .كلذ هبشأ امو «مذلاو «حيبقتلاو «متشلا : بسلا

 .تقولاو نامزلا وه :رْمّدلا

 0 : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني رهدلا بسو

 نأ لثم «زئاج اذهف ؛ موُللا نود ضحملا ربخلا دصقي نأ : لوألا

 لامعألا نأل ؛كلذ هبشأ امو «هدرب وأ مويلا اذه رح ةدش نم انبعت :لوقي

 ةالصلا هيلع طول لوق هنمو ءربخلا درجمل حلاص ظفللا اذه لثمو «تاينلاب

 .[۷۷ :دوه] «ٌبيصَع موب ادله :مالسلاو

 رهدلا هّبَسب دقتعي نأك «لعافلا وه هنأ ىلع رهدلا بسي نأ : ىناثلا

 هنأل ربكأ كرش اذهف ؛رشلاو ريخلا ىلإ رومألا ٍبْلَقُي يذلا وه رهدلا نأ

 0 «هللا ريغ ىلإ ثداوحلا بسن هنأل ا ؛اقلاخ هللا عم نأ دقتعا

 نأ قختسي قختسي الإ هللا عم نأ دقتعا نم نأ امك «رفاك وهف ؛اًقلاخ هللا عم نأ

 .رفاك هنإف ؛دبعی
 هللا نأ دقتعي لب «لعافلا وه هنأ هداقتعال ال رهدلا بسي نأ :ثلاثلا

 «مرخم اذهف ؛هدنع هوركملا رمألا اذهل لحم هنأل هبسي نكل «لعافلا وه
 ؛نيدلا يف لالضلاو لقعلا يف هّمّسلا نم وهو ؛كرشلا ةجرد ىلإ لصي الو

 فرصي يذلا وه ىلاعت هللا نأل ؛ هناحبس - ذأ ىلإ هرعت او

 الخ ليلو ءالعاف رهدلا سيلف ءرش وأ ريخ نم دارأ ام هيف نوكيو رهدلا

N.ةرشابم ىلاعت هللا بسي مل هنأل  . 



 54١" هللا ىذآ دقف رهدلا بس نم باب

 م م ايس الإ ىه ام لايو : ىلاَعَت هللا

 ,(6 وفو

 ىذأتي ناسنإلاف ؛ررضلا ةيذألا نم مزلي ال :«هللا ىذآ دقف» :هلوق

 ةهيركلا ةحئارلاب ىذأتيو «كلذب ررضتي ال هنكلو «هتدهاشم وأ حيبقلا عامسب

 لاق «نآرقلا يف ةيذألا هللا تبثأ اذهلو كلذب ررضتي الو موثلاو لصبلاك
 اد مك دعو ةر كلو ايندلا ىف هل مهمل موو هلآ توُدَؤي لا 4إ : ىلاعت يهمل سد

 بسي «مدآ نبا ينيذؤي» : يسدقلا ثيدحلا يفو ٥۷[« : بازحألا] ايهم
 «ءىش هرضي نأ هسفن نع ىفنو ««راهنلاو ليللا بلقأ ء«رهدلا انأو رهدلا
 كيدحلا يفو ۱۷١[« :نارمع لآ] اک هلأ ارضي نأ ْمُهَّنِإ» :ىلاعت لاق

 . ملسم هاور . ””«ينورضتف يرض اوغلبت نل مكنإ !يدابع اي» : يسدقلا )2 NEE و 6 5 ١

 انف رين #

 كلذب دارملا . يو ثر ايد كح لإ ىه ات لاو :ىلاعت هلوق
 هنأل ؛ةبسنلا دنع حيحصلا ىلع لادلا مضب - ةيرهُدلل نوقفاوملا نوكرشملا
 كانه سيلف ؛اذه الإ دوجولاو ةايحلا امو ىنعملاو «- ةكرحلا هيف رّيْعَت امم

 دلوي اذهو نفديف تومي اذه «نورخآ ايحيو ضعب تومي لب «ةرخآ

 .اذه ىوس ءيش الو علبت ضرأو عفدت ماحرأ اهنإ :نولوقيو ءايحيف

 لب «هردقو هللا رمأب انكاله سيل :يأ :ّرَهَدلا لإ اك ابو :هلوق
 ترصق نمل مومغلاو مومهلاو ضارمألاو ءهتدم تلاط نمل نينسلا لوطب

 .رهدلا وه مهل كلهملاف ؛هتدم

 .(۷٤۲ص) يتأيس (0)
 رذ يبأ ثيدح نم ۱۹۹٤/٤( ءملظلا ميرحت باب ؛ةلصلاو ربلا) يف ملسم :هجرخأ (۳)

 . هنع هللا يضر ةدانج نب بدنج



YYهللا: ىذآ دقف رهدلا بس .نم باب ْ  

 يااا ممم رو هموم مو م وم ره روم عفو

 .هربخ أدتبم :4رتلو «ةيفان :«ام» : راع نب كلب مكل اترا :هلوق
 ها مل :مومعلل نوكيف «نم# ب دكأو مهل مدقم
 ا ‹ریثک

 . ؛اهدعب 9 عوقول ةيفان انه :«نإ» : رش اإ م نإ :هلوق
 a : ١ : يآ

 0 ةقيقح ا ءانونظم

RN 

 ٤١[. :ةرقبلا] 4َمِيَر وهلم من َنوُنَي َنيِذْلا : ىلاعت هلوقك ؛نيقيلاو
 0 3 امب مهلوق ىلع درلاو

 ر هدري اذهو . كاَيَعَو توس ايدل انا ا :مهلوق :ًالوأ
 :لوقعملاو

ْ 

 'بوجوو ةرخآلا توبث ىلع لدت ةنسلاو تاتا ؛لوقنملا امأ

 ' ءايندلا ةايحلا هذه ىوس ىرخأ ةايح دابعلل نأو ءرخآلا مويلاب ناميإلا

 .هدكؤتو كلذ ررقت ىرخألا ةيوامسلا بتكلاو

 هيلإ ةوعدلاو مالسإلا سانلا ىلع ضرف هلا نإف ؛لوقعملا امأو

 كالو ءامدلا ةحابتسا نم كلذ يف ام عم للا ةملك ءالعإل داهجلاو

 ثعب ال اًبارت كلذ دعب سانلا نوكي نأ لوقعملا ريغ نمف ءاةيرذلاو ءاسنلاوب

 8 :ىلاعت لاق ءاذه ىبأت هللا ةمكحو «باقع الو باوث الو ةايح الو

 ْ أ Ao] : صصقلا] 4 داعم لل کرا ےس تراكزقْلا كللع صرف ىلا

 لس ىلإ طرب نا دی هيلإ ةوعدلاو هب لمعلا ضرفو نآرقلا كيلع لزنأ

 E د ا ا

 .نمزلا رورم الإ : يأ ؛ دل الإ اكلي او :مهلوق :ًايناث



 فدو هللا ىذآ دقف رهدلا بس نم باب

 : َلاَق ؛لي ْيِبْنلا نع َةَرْيَرُه يبأ ْنَع "حيجّصلا» يِفَو

 ا و saa :ىَلاَعَت هللا َلاَق»

 :سوسحملاو لوقنملا هدري اذهو

 - هللا ديب ةتامإلاو ءايحإلا نأ ىلع لدت ةنسلاو باتكلاف ؛لوقنملا امأف

 4 تونو هلو ُثييْيَو يب ره :ىلاعت هللا لاق امك ؛ لجو زع
 ناپ ٌّقوملا يسار :مالسلاو ةالصلا هيلع یسیع نع لاقو ا[ : سنوي]

 .[64 :نارمع لآ] € ا

 ؛ةايحلا ديق ىلع ةليوط نينس ىقبي نم ملعن اننإف ؛سوسحملا امأو

 يف نوتومي ًالافطأ دهاشنو ءرهدلا هكلهي ملو هريغو مالسلا هيلع حونك

 وه رهدلا سيلف ؛مهبابش ةوق يف نوتومي اًبابشو ءمهتدالو نم لوألا رهشلا

 . مهتيمي يذلا

 بابلل ةيآلا ةبسانم

 ؛رهدلا ىلإ اهبسن نمو ءرهدلا ىلإ ثداوحلا ةبسن ةيآلا يف نأ

 .ههركي ام هيف عقو اذإ رهدلا سي فوسق

 د دا +

 ثيدحلا اذه :«هرخآ ىلإ . . .ةريره يبأ نع «حيحصلا» يفو» :هلوق

 لَك يبنلا هيوري ام لك وهو «ينابرلا وأ يهلإلا وأ يسدقلا ثيدحلا ىمسي

 رفكي امو ديحوتلا لضف باب يف هيلع مالكلا قبسو «- لجو زع  هبر نع
 )8١/1١(. بونذلا نم

 هذهب تءاجو ءولعلا نم قتشم ىلاعت :«ىلاعت هللا لاق» :هلوق

 لاعتم وهف ؛لفسو صقن لك نع  العو لج  هعُفَرَت ىلع ةلالدلل ةغيصلا



 هللا ىذآ دقف رهدلا ّبس نم باب ' 44

 هّرنتلاو عْفرّتلا ىنعم لمحت اهنأل ؛الع ةملك نم غلبأ يهو «هتافصو هتاذب

 1 ' .اًريبك اًولع نودتعملا هلوقي امع

 ةتباث هلل ةيذألاف ؛ىذألا يب قحلي : يأ :«مدآ نبا ىنيذۇي» :هلوق

 «هللاب هللا نم ملعأ انسلف «هسفنل اهتبثأ هللا نأل ؛ اهتابثإ انيلع بجيو'

 نسوق وک ىو ا ا د ا ةيذأك تسيل اهنكلو
 ىلا ةيآلا ذهل يف يننلا مدقو ١[ :ىروشبلا] يَ ملا سلا وغو وهو

 نوكيو «ةلثامملا مهوت نم لاخ بلق ىلع تابثإلا دري نأ لجأل «تابثإلا

 ال امك هتافص يف لثامي ال هنأو «ىلاعت هب قئاللا هجولا ىلع ذئنيح تابثإلا

 ذإ ؛:ليثمتلل لامتحا هيف سيلف ؛هسفن هب هللا فصو ام لکو «هتاذ يف لثامی
 هب فصو اميف هلوسر مالكو هناحبس همالك يف اًرئاج ليثمتلا لامتحا ناك ول
 0 همالك يف اًرئاج رفكلا لامتحا ناكل. ؛ هسفن

 E رأ وه مدآو «ثانإلاو روكذلل لماش :«مدآ نبا» :هلوق

 ةكئالملا هل دجسأو هحور نم هيف خفنو هاوسو نيط نم ىلاعت هللا هقلخ

 .اهلك ءامسألا هَمَّلَعو

 نأ يهو 0 ةركف دجوي هنأ فسؤملا نم هنأ ملعاو

 ىلع اوراص ىتح مهب رمألا روطت مث «نيط نم.ال درق نم اوؤشن نييمدآلا

 «ةكئالم اوريصي ىتح اوروطتي نأ نينسلا رم ىلع نكميو «فصولا اذه
 مركب ذأ الع يجب ار حرص بيذكتو رفك هنأ كش ال لوقلا اذهو

 لاقي ةركفلا هذه معز نمف «سرادملا بتك يف هإرقن ال نأو ءاّعلاب اًراكنإ

 :رعاشلا لاق امك كلثمو «ناسنإ ةروص يف درق تنأ لب : :هل

 La uy هلاعفواًمدآانركذام اذإ

 انزلا رصنع نم سانلا عيمج نأو حاق شن ني یل انا انملع



 <” هللا ىذآ دقف رهدلا بس نم باب

 ير الا انآ و رھن تت

 ءانز دلو كنأ تررقأ نآلا تنأ :لاقف ؛باوجب ءاملعلا ضعب هباجأو
 :رعاشلا لاق امك كلثمو «لوبقم ريغ كريغ ىلعو لوبقم كسفن ىلع كرارقإو

 ضعبف ؛انبابش يديأ نيب اذه دجوي نأ ينملؤي ةقيقحلا يف انأ نكلو
 نالطبلا ىوس لمتحي ال هنأ عقاولاو «لمتحم رمأ هنأ ىلع هب اوذخأ سانلا

 مدآ قلخ نع هب هللا مهربخأ امب كيكشتلاب نيملسملا ىلع سدلاو بذكلاو
 ٠ .هينيو

 انيلع هلخدأ ميظع رطخ اذهو ءدرلاو ذخألل ةلباق راكفأ نع ةرابع مالسإلا
 اًركف سیلو هللا دنع نم عرش مالسإلاو «رعشن ال ثيح نم مالسإلا ءادعأ

 .قولخمل

 : يأ ؛اهل ريسفت وأ ةيذألل ليلعت ةلمجلا : ؛رهدلا بسي) :هلوق

 - هللاب ذايعلاو  هنعلي امبرو هموليو هُحْبَمُّيَو همتشي :يأ ؛رهدلا بسی هنوكب
 .رهدلا بس ماسقأ نايب قبس دقو «تقولاو نمزلا وه :رهدلاو هللا يذؤي

 :ىلاعت هلوقل ءهفّرَصُمو رهدلا رّبدُم :يأ :«رهدلا انأو» :هلوق

 يف هلوقلو ٠٤١[« :نارمع لآ] «ىياّنلأ ب املواد مالا كول
 لاقي الو .رهدلا امه راهنلاو ليللاو .«راهنلاو ليللا بلقأ» :ثيدخلا
 ءاقولخم قلاخلا لعج دقف ؛كلذ لاق نمو «هسفن رهدلا وه هللا نأب

 .ماللا حتفب اًيَلقم ماللا رسكب بّأقملاو

 يفو هلوسر مالكو هللا مالك يف اًعونمم زاجملا سيلأ :ليق نإف
 ؟ةغللا



 ! هللا ىذآ دقف رهدلا ٌبس نم باب د 14

 اا ا لا ااا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا

 «نئارقلاو قايسلا هيلع لد يذلا اهانعم يف ةقيقح ةملكلا نإ :بيجأ

 :هلوقب هرسف هنأل ؛رهدلا بلقم انأو : ر فراس ءالعلا يف ادناو

 نأ نكمي ال لقعلا نألو ءرهدلا امه راهنلاو ليللاو ««راهنلاو ليللا بلقأ»

 :اذهبو «بلقملا وه بلقملا «لوعفملا قولخملاوه لعافلا قلاخلا لعجي

 هنإف هللا همحر مزح نباك «هللا ءامسأ نم رهدلا نإ : لاق نم أطخ فرعا

 .«ثيدحلا اذه لولدم نع ةلفغ اذهو ««ثلا ءامسأ نم رهدلا نإ» :لاق

 رهذلل نيباسلا نإف ؛ثيدخلا لولدم امأف هللا ءامسأ ىف لصألا نع ةلفغو

 يف:نمزلا وه رهدلاف ؛نمزلا بس اودارأ 557 هللا بس اوديري مل

 نوكت نأ هللا ءامسأ يف لصألاف ؛هللا ءامسأ يف لصألا امأو «مهدارم

 فضو ىلع لمتشت نأ دب الف ءهلمكأ نسحلا يف ةغلاب : يأ ؛ىنسح

 ؛«ةملكلا هذه ةلالد يف يناعملاو قارا ريد .٠ ايدحأ ره إل

 دماجلا ماسالا نأل ؛اًدبأ اًدماج اًمسا ىلاعت هللا ءامسأ يف دجتال اذهلو

 مزليف ؛ىنسح اهلك هللا ءامسأ نكل «نسحأ ريغ وأ نسحأ ىنعم هيف سيل
 هيف سيل نمزلا ءامسأ نم مسا رهدلاو ءِناعم ىلع ةلاد نوكت نأ كلذ نم

 ىلاعت هلل اًمسا نوكي نأ يفتنيف ؛اذه ىلعو «نمز مسا هنأ الإ ىنعم

 | 0 :نيهجول

 .ءابإلا ةياغ هابأي ثيدحلا قايس نأ :لوألا

 الإ ىنعم لمحي ال دماج مسا رهدلاو «ینسح هللا ءامسأ نأ :يناثلا

 00 , 2 ..تاقوألل مسا هنأ

 نم سبام قيس ا ناب فيفري ىلا فا خب اف

 : لاق اذهل هللا وه نمزلا بلقم نكلو «نمزلا هنإ لب «ىلاعت هللا ءامسأ

 1 ' .«راهنلاو ليللا بلقأ»



 4V هللا ىذآ دقف رهدلا بس نم باب

 . "؛َراَهّنلاَو للا ُبْلقأ
 . «رهذلا َوُه هللا َّنِإَف ؛َرْهَذلا اوُبْسَت ًال» :ةّياَور ىِفَو 0 م سال هك 2غ ا 2

 ليللاف ؛امهيف ثدحي امو امهتاوذ :يأ : «راهنلاو ليللا بلقأ» :هلوق

 يف هيف بلقتت ثداوحلاو ءواست ىلإ رصق ىلإ لوط نم نابّلَقُي راهنلاو
 ٍلُق# :ىلاعت لاق «ةنسلا يفو رهشلا يفو عوبسألا يفو مويلا يفو ةعاسلا

 كك نم ريو انك نک ثلا عنو كك نم کاملا و ملا كی ملا وكس + 2# لع ر 2 و

 اذهو ء[١۲ :نارمع لآ] 4ي رئم لک لع َكَنِإ ٌديكْلا کدی اک نم لوو
 نأل ؛رهظت ال دقو انل رهظت دق ةمكح هل بيلقتلا اذهو ءرهاظ رمأ
 زع هللا ناطلس روهظ درجمو ءانلوقع اهب طيحت نأ نم مظعأ هللا ةمكح
 بحاص ناسنإلا ىشخي نأ لجأل هللا ةمكح نم وه هتردق مامتو - لجو
 .هيلإ أجليو عرضتيف «ةردقلاو ناطلسلا اذه

 هذه ةدئافو :«رهدلا وه هللا نإف ؛رهدلا اوبست ال :ةياور يفو» :هلوق

 .رهدلا بس نع يهنلا يف حيرصتلا اهيف نأ ةياورلا

 اللا وه رهدلا نإف» :ةخسن ىفو :«رهدلا وه هللا نإف» :هلوق

 ۰ .«رهدلا وه هللا نإف» : باوصلاو

 ءهفرصمو رهدلا ربدم وه هللا نإف : يأ ؛«رهدلا وه هللا نإف» :هلوقو
 نايبل ةلعلاب مكحلا نرق هلوسرو هللا مالك ةغالب نمو «يهنلل ليلعت اذهو

 ناك اذإ اميف اهريغ ىلإ ةلعلا ىدعتت نأ لجألو «ةنينأمطلا ةدايزو ةمكحلا
 .مكحلاب ةلعلا نزف يف دئاوف ثالث هذهف ؛اًمكح لّلَعُملا

 باب «بدألا) يف ملسمو «ء(١۲۹ /۳ «ةيثاجلا ةروس ريسفت «ريسفتلا) يف يراخبلا :هجرخأ )١(
 .( f/f ءرهدلا بس نع يهنلا

 )١9/717/5(. قباسلا عضوملا يف ملسم :اهجرخأ (۲)



 .هللا یت دفن رهدلا بس نم باب ۲4۸

E . 

 .ٍرْهَدلا بس ْنَع ُيِهَّئلا : ىلوألا
 . هلل ىذا ُهُتَيِمْسَت : ةيناثلا

 .هًرْهّذلا َوُه هللا ّنِإَق» : ِهِلْوَك يف ُلُمأَلا : ةثلاثلا

 بكب هذِصَْي مَ ؤو اس نوُكي ذك هلآ : : ةعبارلا

 .«رهدلا اوبست ال» :هلؤقل :رهدلا بس نع يهنلا :ىلوألا ©

 ..؟مدآ نبا ينيذؤي» :هلوق نم ذخؤت : هلل ىذأ هتيمست : ةيناثلا ©

 اا اذإف : :(رهدلا وه هللا نإف» :هلوق يف لمأتلا :ةئلاثلا ©

 قلبا هانعم سيلو هفّرَصُمو رهدلا بْلَقُم هللا نأ هانعم نأ اندجو

 . كلذ نايب قبس دقو ءرهدلا

 *: هلق نم ذخؤت :هبلقب هدصقي مل ولو اناس نوكي دق هنأ :ةعبارلا ©

 هنأ :هلوقب خيشلا رّبَع ولو اًدصق ركذي ملو ««رهدلا بسي «مدآ نبا ينيذؤيلا

 8 نل ؛حصأو حضوأ ناكل ؛هدصقي ملانإو هلل اًيذوم نوكي دق

 .هدصق نمل الإ فاضي ال لعفلاو «(رهدلا بسيا : هلوقب

 ةيآ يشف : اهنم « ؟لئاسملا ضي لا هجر خلا ىلع تاف دقو

 : كلذ قبس دقو «ةيئاجلا



 44 ةاضقلا يضاقب يمستلا باب

weeneuuananenaneneneccenaresosnencesavaneecaneneoeceveranavenevrnvenenenebacanacecaceocenene 

 هسفنل صخشلا عضو :يأ :«ةاضقلا يضاقب يمستلا باب» :هلوق

 .هريغ نم هب هاضر وأ «مسالا اذه

 : يأ ؛ةاضقلاو «مكاح ىنعمب :يضاق :«ةاضقلا يضاق» :هلوق

 .مومعلل «لأ»و «ماكحلا

 فكالمألا كلم لثم «هوحنو ماكُحلا مكاحب يمستلا :ىنعملاو

 نأل ؛ناطلسلاو ذوفنلا ىلع لدي امم «كلذ هبشأ امو «نيطالسلا ناطلسو
 اذهلو ءمْزلُي ال وهف ؛يتفملا فالخب ءءاتفإلاو مازلإلا نيب عمج يضاقلا

 اذه نأ دهشي وهف ؛ءاتفإلاو مازلإلاو ةداهشلا نيب عمج يضاقلا :اولاق

 ؛يتفيو «هيلع موكحملا ىلع هل موكحملل قحلا نأو .هللا مكح مكحلا
 .هب مكح امب نيمصخلا مزليو «هعرشو هللا مكح نع ربخي : يأ

 ديحوتلا باتكل بابلا ةبسانم

 ال اميف هللا عم اكيرش هسفن لعج دقف ؛مسالا اذهب ىمست نم نأ
 مكاح وأ ةاضقلا يضاق نوكي نأ قحتسي دحأ ال هنأل ؛هللا الإ هقحتسي

 قوف يضاقلا وه هللاف ؛- ىلاعتو هناحبس هللا الإ كالمألا كلم وأ ماكحلا

 كلذ هللا ركذ امك هلك رمألا هيلإ عّجرُيو «مكحلا هل يذلا وهو «ضاق لك
 .نآرقلا يف



١ Yeةاضقلا يضاقب .يمستلا باب : 

Beveeverevenecnasaceennevenenebanecacacnanevreceneeoenerunenaviervecenunenenanonsenesssassos 

 : نيمسق ىلإ مسقني هللا ءاضق نأ مدقت دقو

 ١ - .ينوک ءاضق |
 .٠ يعرش ءاضق - ۲

 اميفو هلا عا ابيك وكم «هعوقو نم دب ال ينوكلا ءاضقلاو

 !ضرأْلا يف هديل بتكلا يف کوشا یب لإ آَنْيَصَقَول :ىلاعت لاق «ههرک
 داسفلا نأل ؛ هللا ههركي امب قلعتم ينوك ءاضق اذهف ؛[٤ :ءارسإلا] سرم

 ينوكلا ءاضقلا اذهو «نيدسفملا بحي ال هللاو ؛هللا هبحي ال ضرألا يف

 .اًقالطإ هل ضراعم الو عقي نأ دب ال

 هلوق لثمف ؟يعرشلا ءاضقلا وهو «ءاضقلا نم يناثلا عونلا امأو

 YY] :ءارسإلا] انسخ ن نيديولابو هايل ل أودي ال كبر ئضقو# : ىلاعت

 هنكلو هدو دقو عقي دقف يالا عوقو هنم مزلي ال يعرشلا ءاضقلاو

 . كلذ ىلع مالكلا قبس دقو «هلا هبحي اميف قلعتي

 ا ‹ةنيعم ةفئاطب اهانرصحو ةاضقلا انفضأ اذإ :تلق نإف

 ةاضق ىضاق وأ ءهقفلا ىف ةاضقلا يضاق : لاقي نأ لثم «نيعم نامزب وأ

 باا «ماشلا نأ لس ةاضق يضاق وأ لا ةر لا

 ٠ ؟اذه زوجي لهف ؛كلذ

 ءديقثي ال هللا ءاضق نأ مولعمو هدّيَقُم هنأل ؛زئاج اذه نأ :باوجلاف ش

 نأ اًضيأ يغبني ال هنأ ىلع «- لجو زع هلل ةكراشم هيف نوكي ال ذئنيحف

 تمت دف نقلا نأ :اركاج ناك نور یشن را كلذ ناسنإلا حسك
 ةيسانلا ةاقف ضاق ق رر ها نا ا نسق اذإ اميف هيلع طلا
 اذإ قحلا:لبقي ال ىتح رورغلاو سفنلاب باجعإلا هذخأي دقف «ةينالفلا



 ۲٥۱ ةاضقلا يضاقب يمستلا باب

navaveceenanncenenenuucBDVODOVOECODEBDBOBOCABODGBOBGDODaADEcanaceneeBesenreneceneneeeonnnns 

 ىلإ ناسنإلاب تلصو اذإ اهرطخ اهل ةميظع ةلأسم هذهو «هلوق فلاخ

 اذه نإف ؛هاوس نم ىلع ضورفم هيأر نأ ىري ثيحب يأرلاب باجعإلا

 وأ هسفنل اًمسا هلبقي نأ يغبني ال زئاج كلذ نأب لوقلا عمف ءميظع رطخ

 هنإ :انلق ؛امهوحنو ناكم وأ نامزب دي اذإف . هب ىمستي نأ الو هل اًمصو

 نوكي له ؛نونفلا نم نفب ديف نإ نكل «لعفي الأ لضفألا نكلو «زئاج
 ؟اًرئاج

 ملاع) :ليق نأب هقفلاب دّيُق نإ نكل «اّرئاج نوكي نأ دييقتلا ىضتقم
 دح ىلع هعورفو نيدلا لوصأ لمشي هقفلا نإ :انلقو «(هقفلا ىف ءاملعلا

 هيف راص ؛«نیدلا يف ههقفي اًريخ هب هللا دري نم» : ایک كوسرت كرف

 يف اذهف ؛هيلإ عرشلا يف مهلك سانلا عجرم نأ اذه ىنعمو «عساو مومع

 ا رع ؛ةليبقب ديف نإ امأو .هنع هزنتلا ىلوألاو «ءيش هنم يسفن

 «هسفنب بجعيو رتغي ال نأ فوصوملا بناج ةاعارم زاوجلا عم بجي

 . "”«كبحاص قنع تعطق» : حداملل هيي يبنلا لاق اذُهلو

 «ةيميت نبا مالسإلا خيش : لاقي نأ لثم ؛ (مالسإلا خيش)ب يمستلا امأو

 عجري يذلا قلطملا خيشلا هنأ يأ «باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيش وأ

 اذهب قحأ هنع هللا يضر ركب ابأ نإ ذإ ؛حصي ال اذهف ؛مالسإلا هيلإ

 هنأ فصولا اذهب دصُق اذإ نكلو «نييبنلا دعب قلخلا لضفأ هنأل ؛ فصولا

 . هقالطإب سأب الف ؛هنع عافدلا يف بيط رثأ هل لصحو مالسإلا يف دّدَج

 خيش)ب يمستلا نم ريثكب نوهأ وهف ؛(مامإلا)ب يمستلل ةبسنلاب امأو

 باب ؛ةاكرلا) يف ملسمو ء(١/١٤ ءاّريخ هب هللا دري نم باب «ملعلا) يف يراخبلا :هجرخأ )١(

 .هنع هللا يضر ةيواعم ثيدح نم ؛(18/7 «ةلأسملا نع يهنلا

 ءدهزلا) يف ملسمو ء(١/١١٠ «حدامتلا نم هركي ام باب «بدألا) يف يراخبلا :هجرخأ (۲)

 .هنع هللا يضر ةركب يبأ ثيدح نم ؛(؟57؟47/4 «حدملا نع يهنلا باب



Yorةاضقلا يضاقب يمستلا باب . 

 الإ هلنع.نكي ملا ولؤ اًمامإ دجسملا مامإ ىمس ال ىبنلا نأل ا

 نم ىلع الإ مامإ ةملك قالطإ يف حماستي ال هنأ هبني نأ يغبني نكل .نانثا
 رثأ' هل نمم مهريغو ملسمو يراخبلاو دمحأ مامإلاك ؛عابتأ هلو ةودق ناك

 ناشنإلا نأل ؛ةمألل مضه قحتسي ال امب ناسنإلا فصو نأل ؛مالسإلا يف

 :رعاشلا لاق « هنيع يف قحلا مامإلا ناه مامإ اذهو مامإ اذه نأ روصت اذإ

 اصعلا نم ىضمأ فيسلا نإ ليق اذإ هك سمن باطما ثا كل

 باقلأ اهنإف ؛(مالسإلا ةجح «هللا 0 «هللا ةيآ) :اًضيأ كلذ نمو ش

 .لسرلا الإ هدابع ىلع هلل ةجح ال هنأل يغبنت ال ةثداح

 ؛ءيش لك نأل هيف حدم الف ؛معألا ىنعملا هب ديرأ نإف هللا ةيآ امأو

 ْ : : لیق امك ەل ةبآ

 داو هنأ ىلع لدت ةيآهل ءيش لك يفو

 يف اذهف ؛ ةقراخ ةيآ لجرلا اذه نأ : يأ ؛صخألا ىنعملا كر .نإو

 ء« ضاق «تفم ملاع :لاقي نأ ةميلسلا ةرابعلاو هيف اًعلابم نوكي بلاغلا

 : ا «مکاح

 تف دي دك

 ۰ ٠١١(. /۱) اهيلع مالكلا رظنا «حبحصلا يف» :هلوق

 «ىمسملا مسالاب دارملاو مسا عضوأ :يأ :«مسا عنخأ نإ» :هلوق
 ' ةبترم يف هسفن لعج هنأل ؛كالمألا كلم ىمست لجر هللا دنع مسا عضوأف

 ' قوف هتبترم لعجف ؛ةطلسلا ثيح نم رشبلا تاقبط ىلعأ كولملاف «ايلع



 Yer ةاضقلا ىضاقب ىمستلا باب

 . هللا الإ َكِلاَم آل ,كآلمألا َكِلَم ىّمَسَت ْلُجَر

 ؛هدصق ضيقنب بقوع اذهلو «- لجو زع هلل الإ نوكي ال اذهو «مهتبترم

 «نيهأف «كولملا ىلع ىتح مظاعتي نأ هدصق ذإ هللا دنع مسا عضوأ راصف
 :لثم ءعوضخلاو للذتلا ىلع لد ام هللا دنع مسا ُبحأ ناك اذهلو
 توربجلا ىلع لد ام هللا دنع مسا ضغبأو «نمحرلا دبعو هللا دبع

 .ميظعتلاو ةطلسلاو

 قلطملا كلملا ةقيقحلا ىلع كلام ال : يأ : اللا الإ كلام ال» :هلوق

 ةيآ تءاج اذهلو «۔ لجو زع هللا الإ َكِلَم ال اًضيأو .ىلاعت هللا الإ

 4لا موي كيدمطو 4لا موي كلم :نيتءارقب ةحتافلا
 - هناحبس وهف ؛ناطلسلا مامتو كلملا نيب عمجي يكل ؛[٤ :ةحتافلا]

 ربدم فرصتم كلامو ءذفان لوقو ةمظعو ةطلس وذ كلم كلام كلم

 ربدم الو هللا الإ قلاخ الف ؛ريبدتلاو كلملاو قلخلا هل هللاف
 نم كفر هلآ رع يلح ني لمل :ىلاعت لاق هللا الإ كلام الو «هللا الإ

 ىنعم برشأ دقو «يفنلا ىنعمب ماهفتسالاف ؛[۳ :رطاف] 4نرأْلاَو مشل
 ىلا ره كلير نإ :ىلاعت لاقو «هوتاهف هومتدجو نإ يأ «يدحتلا
 ‹قلخلاب هدارفنا ليلد اذهو رمز ديكوت اهيف 7 :رجحلا] ممل

 ولو اهب وقلب نأ هلأ نود نم تسرع تيدا كإ» : ىلاغت لاقو
 نم: لك لمشي لوصوم مسا داد ۷۴ عنا ا یک
 امو ؛ةغلابملا ليبس ىلع اذهو ابد اوم نا :هللا نود نم ىعدُي
 ةلق وأ ةرثك هل موهفم الف ؛ةغلابملا ليبس ىلع ناك

 يف ملسمو ۱۲۹/٤(« «ىلاعت هللا ىلإ ءامسألا ضغبأ باب .بدألا) يف يراخبلا :هجرخأ (۱)

 .(1384 /79 «كالمألا كلمب يمستلا ميرحت باب «بادآلا)
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 . هاش ْناَهاَش ُلْثَم» :ُناَيْفُس لاق

 . ب باو ةَمايِقلا َمْوَي هللا ىَلَع لُجَر ظيغأ» :ةياَور يفر

 . عضو 1 ينعي ؛«غتخأ» : هلو

 :ىلاعت لاقو ء[١ :كلملا] 4كلمْلا هديب ىِرَلأ ر ا :ىلاعت لاقو

 ؛كلملاب هدارفنا ليلد اذهو ء[١۲ :نارمع لآ] يملا َكيَم ملأ ل
 22 رمل ّمَتلأ كني كا سا ضر iE أو ملا ن د مكد نم م لف :ىلاتغت لاقو

 4 نووي ا - 3 نو لأ ت َتَيْمْل شو ِتيمْلأ َنِم ىلا ج نم مو

 ا ويم لڪ ُتْركْلَم وي 2 : یلاعت لاقو ء[١۳ :سنوي]

 44 :نونمؤملا] 4من ےس 09 قع رك فا وی راجي 07
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 اهو :: ؛هاش ناهاش لثم :(ةنييع نبا وه) قاس لاق» :هلوق ©

 ا حني در هاشو «كالمأ ىنعمب عمج :ناهاشف ؛ةيسرافلا ةغللاب ٠

 رمل حلبا يف محا كالمألا كلم : يأ ؛كلم كالمأ ريدقتلاو

 ۰ .فاضملا ىلع هيلإ فاضملا نومدقي

 : ظيغأ : هثبخأو ةمايقلا موي هل ىلع لجر ظيغأ» : !ةياور يفو :هلوق

 هئبخأو - لجو زعد هللا دنع ءيش بضغأ نإ : يأ ؛بضخلا وهو ظيغلا نم

 . رئابكلا نم هب يمستلا نإف ؛اًثيبخو هللا بضغل اًببس ناك اذإو «مسالا اذه وه

 قيلت ةفص يهف ؛- لجو زغ هلل ظيغلا تابثإ هيف :«ظيغأ» :هلوقو
 ْ : لا هده اهنأ رهاظلاو «تافصلا نم اهريغك - لجو زع - هللاب

 ا

 .(۱۹۸۸ /۳ ؛كالمألا كلمب يمستلا ميرحت باب «بادآلا) يف ملسم :هجرخأ ()



 Yo ةاضقلا ىضاقب ىمستلا باب

 : ُلِئاَسَم هيف ©

 .كالمألا ِكلَمي يّمَسّنلا نع ُيْهَنلا : ىلوألا

 .ُناَيفْس لاق اَمَك ؟ُلْكِ ُهاتَْم يف ام نأ :ةيناثلا
 َبْأَقلا ّنَأب عقلا ْعَم ِهِوْحَنَو اذه يف ٍظيِلمَتلل طفلا :ةثلاثلا

 .ُهاَنْعَم ْدِصْقَي ْمَل

 لوق نم ذخؤتو :كالمألا كلمب يمستلا نع يهنلا :ىلوألا ©
 كلم ىمست لجر لجو زع هللا دنع مسا عنخأ نإ» : لب لوسرلا
 دافتسي ال اًعرش يهنلاو . . . يمستلا نع يهنلا :لوقي فلؤملاو .«كالمألا
 بس وأ «هيلع مذلا درو اذإ لب «بسحف ةفورعملا ةنيعملا ةغيصلا نم

 عراضملا يه يهنلا ة ةغيصو ؛ىهنلا يقي هنإف ؛كلذ هبشأ ام وأ «هلعاف

 وأ ديعو وأ مذ كانه ناك اذإ نكلو «لعفت ال :لثم «ةيهانلا «ال»ب نورقملا

 .ةدايزو يهنلل نمضتم وهف ؛كلذ هبشأ ام

 :هانعم يف يذلاو :نايفس لاق امك هلثم هانعم ىف ام نأ :ةيناثلا ©

 ١ . ةيسرافلا يف هاش ناهاشو «ماكحلا مكاحو «ةاضقلا يضاق

GD E CE A E 

 نأ هملعل ؛ةاضقلا يضاق وأ كالمألا كلم هنأ دصقي مل : يأ :هانعم دصقي

 ًءاضق مكحأو اكلم غلبأ وه نم كانه  a ESنأ ةاضقلا ينضاعب

 فعضأ نمو ةاضقلا لهجأ نم وه لب «كلذك سيل وهو ماكحلا مكاح
 .هنع يهنملا ظفللا يف عوقولاو ء«بذكلا نيب :نيرمأ نيب انعمج ؛ ماكحلا

 اذهف ؛هيلإ ةاضقلا عجريو ءهناكم لهأ ملعأ وأ «هنامز لهأ ملعأ ناك اذإ امأو

 .هانعم دصقي مل بلقلا نأ عم هنع يهنم هنكل عقاولل اًقباطم لوقلا ناك نإو



 اةاضقلا يضاقب يمستلا باب ش ! ل

 ا نخأل اند نأ ت : ةعبارلا

 لزق نم TE هللا لجأل اذه نأ نطفتلا :ةعبارلا ©

 كلام ال» :ىهو «ةلعلا ىلإ راشأ هلك لوس رلاف ؟(هللا الإ كلام الد

 !؟ Ee هللا الإ كلام ال وهو كالمألا كلم : : لوقت فيكف ؛«هللا الإ

 : كلامو كلم نيب قرفلا *

 ناسإلا نوكي دقف ءاكلم كلام لك سيلو الام كلم لك سيل |

 اميف فرصتيو اكلام ناسنإلا نوكي دقو «ريبدتلا هذيب نوكي ال هنكلو ءاكلم

 فرصتلا كلمي دق نكل «ةقلطملا ةطلسلا كلم ْنَم ُكلملاف ؛ طقف هكلمي

 ؛كلاملا امأ «ِكلامب سیلو اكلم نوكيف كلمي ال دقو ءاكلام اكلم نوكيف

 هبشأ ا ةرايسلا كلامو «تيبلا كلامك ؛ نيعم ءيشب فرصتلا هل يذلا وهف

 .ةماع ةطلس هل سيل يس

 ترا فاقع هلأ «- لجو زع هلل ا فض تاقا

 ف وهو ««ظيغأ»

 ميلغتلا نسحأ e « هللا كلاما ا ا هظيغأو |

 Th نرقي نأ يا مدعي ا لكل يغبي 0 «يبعتلاو

 ناك 3 « ةيرئألاف ؛ةيرظنلا وأ ةيرثألا اهتلدأب ماكحألا طبرت نأ 5

 يتلا ةيعرملا للعلا : يأ ؛ةيلقعلا : ةيرظنلاو «عامجإ وأ ةنس وأ 00



 ov هللا ءامسأ مارتحا باب

 اَب
 َكِلُذ لجل مسالا ٌرييْفَتَو هللا ِءاَمْسأ ُماَرِتْخا

00 2-32 

 خلا ...هللا ءامسأ مارتحا باب

 اهب هاّمَّس وأ هسفن اهب ىّمَس يتلا :يه لجو زع - هللا ءامسأ

 :اهنم «ةريثك ثحابم يف اهيف مالكلا انل قبس دقو .ِةْكَي هلوسر
 تاذلا ىلع اهتلالد رابتعاب :انلقو ؟ةنيابتم وأ ةفدارتم هللا ءامسأ له

 رابتعابو «- لجو ّرع هللا وهو «ةدحاو تاذ ىلع لدت اهنأل ؛ةفدارتم

 لدي دق اهضعب ناك نإو «ةنيابتم اهلمحت يتلا ةفصلاو ىنعملا ىلع اهتلالد
 نمضتي (قالُخلا) :ًآلثمف ؛موزللا ةلالد باب نم رخآلا هنّمَضَت ام ىلع
 ةردقلا ىلعو «مازتلالاب هنكل «ميلعلا مسا نم دافتسملا ملعلا ىلع ةلالدلا

 . مازتلالاب نكل «ريدقلا مسا نم ةدافتسملا

 ةلالدلا اهب دارملا له :ىنعي) ةدماج وأ ةقتشم هللا ءامسأ له : يناثلا

 ۰ ؟(ةفصلاو تاذلا ىلع وأ .طقف تاذلا ىلع

 ةلالدلا اهب داريف ؛نحن انؤامسأ امأ «ةفصلاو تاذلا ىلع :باوجلا

 ىمسي دقو ءاّمذ سانلا دشأ نم وهو اًدمحم ىَّمسُي دقف ءطقف تاذلا ىلع

 . هللا دابع رجفأ نم وهو هللا دبع

 «نآرقلا ءامسأو ءب لوسرلا ءامسأو « لجو زع - هللا ءامسأ امأ

 .فاصوألل ةنمضتم ءامسأ اهنإف ؛كلذ هبشأ امو ءرخآلا مويلا ءامسأو

 لوق ليلدب مولعم ريغ اهضعبو انل مولعم اهضعب هللا ءامسأ :ثلاثلا

 لكب مهللا كلأسأ» :بركلا ءاعد يف حيحصلا ثيدحلا يف ةَ لوسرلا



 هللا ءامسأ مارتحا باب 10۸ ۰ ٠

 اليا ااا او مرو مرورهم هموم وم مم ممول

 نم اّدحأ هتمّلَع وأ ؛كباتك يف هتلزنأ وأ «كسفن هب تيمس كل وه مسا
 ميظعلا نآرقلا لعجت نأ :كدنع بيغلا ملع يف هب ترثأتسا وأ «كقلخ

 ' ..دخأ هملعي ال هملعي هللا رثأتسا ام نأ مولعمو .«. . .يبلق عيبر

 ؟نيعم ددعب ةروصحم يه له ؟ هللا ءاسأ : عبارلا

 باوجلاو. «كلذ ىلع مالكلا قبس دقو رفح رغ : باوجلاو

 لخد اهاصحأ نم ءاّمسا نيعستو ةعملت هلل نإ» : للو هلوق نع
 . '”«ةنجلا

 قيال هلق لي ما ف نيمو ا ها :سماخلا 1

 لجأل اهماهبإ ةمكح نم اذهو «"نيعستلاو ةعشتلا ىلع لصحن ىتح

 ةليل ىفخأ هلل نأ :اهنم ‹رئاظن اذهلو «ةياغلا هذه ىلإ لصن ىتح ثحبلا

 2 ؛ليللا يف ةباجإلا ةعاسو «ةعمجلا موي | ةباجإلا ةعاسو ءردقلا

 1 ٍْ . بلطلا يف سانلا

 1 يذلا نيعستلاو ةعستلا هذه ءاصخإ ىثعُم :سداسلا

 ؛ طقف ظفخت ىتح رركت مث عاقر يف بتكت نأ كلذ ىنعم سيل ةنجلا لوخد

 : : كلذ ىنعم نكلو

 .اًظفل اهب ةطاحإلا :ًالوأ

 .ئنعم اهمهف :اهناث
 0 :ناهجو كلذلو ءاهاضتقمب هلل دبعتلا :اًكلاث

 ىس اسلا رو :ىلاعت هلوقل ؛اهب هللا وعدت نأ :لوألا هجولا

 0-0 .(185ص) قيس (1)
 ۔(٦۱۸ص) قيس (۲)

 . هللا هظفح حراشلل «ىلئملا دعاوقلا# : يف اهنییعت رظناو (۴)



 نمل هللا ءامسأ مارتحا باب
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 راتختف «كبولطم ىلإ ةليسو اهلعجت نأب 18١[ : فارعألا] ابي وع
 نم سيلو !روفغ اي :لوقت ةرفغملا لاؤس دنعف «كبولطمل بسانملا مسالا
 ء.ءازهتسالا هبشي اذه لب «يل رفغا !باقعلا ديدش اي :لوقت نأ بسانملا

 . كباقع نم ينرجأ :لوقت لب
 ؛ءامسألا هذه هيضتقت امل كتدابع يف ضرعتت نأ :يناثلا هجولا

 اًبلاج نوكي يذلا حلاصلا لمعلا لمعاف ء«ةمحرلا ميحرلا ىضتقمف

 ةرفغم يف اًببس نوكي ام لعفا اَذِإ «ةرفغملا روفغلا ىضتقمو «هللا ةمحرل

 نوكي نأل ريدج وهف ؛كلذك ناك اذإف ءاهئاصحإ ىنعم وه اذه «كبونذ
 هجو ىلع نكلو «ةلباقملا هجو ىلع سيل نمثلا اذهو «ةنجلا لوخدل اًئمث
 اذهلو ءًالدب تسيلو ةنجلا لوخدل ببس ةحلاصلا لامعألا نأل ؛ببسلا

 دحأ ةنجلا لخدي نل» :هلوق هيي يبنلا نع حيحصلا ثيدحلا يف تبث

 هللا يندُمَعَتَي نأ الإ ؛انأ الو :لاق !؟هللا لوسر اي تنأ الو :اولاق .هلمعب
 , ”00هتمحرب

 اذكو اذك تلمع انآ :لوقتف بجعت الو «كلمعب يخأ ايرتغت الف

 1ع انك دل لم ارت 3 کل بک :ىلاعت لاق «ةنجلا لخدأ فوسو

 اذه ء[7١ :تارجحلا] نيل كنده نأ ع نمي هلا لب مکس
 ءانيلع لضفلاو ةّئِملا هلل ىرن نأ بجيف ؛انلامعأ وحن نحن هارن ام را

 نسل لإ نسخإلا ارج لَه :ىلاعت لاق ءءازجلا رابتعاب نكل

 .ناسحإلاب ناسحإلا يزجي ىلاعت هللا نأب نمؤنف ؛[١٦ :نمحرلا]

 اًعيمج ةفصلاو تاذلا ىلع اهتلالدو - لجو زع هللا ءامسأ : عباسلا

 «نيقفانملا) يف ملسمو ١84/54(: «ةموادملاو دصقلا باب «قاقرلا) يف يراخبلا :هجرخأ )١(

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم ؛(19/5١5 «هلمعب ةنجلا دحأ لخدي نل باب



 هللا ءامسأ مارتحا باب ْ ىلا

 ةلالذ اهدحو ةفصلا ىلع.وأ اهدحو تاذلا ىلع اهتلالدو «ةقباطم ةلالد

 ر . مازتلا ةلالد جراخ رمأ ىلع اهتلالدو ءنّمْضَت

 ل لجو زع- بزلا وهو «تاذلا ىلع ّلَد (قالخلا) :كلذ لاثم

 وأ اهدحو تاذلا ىلع لدو «ةقباطم ةلالد اًعيمج قلخلا يهو ةفصلا ىلعو

 :مازتلا ةلالد ملعلاو ةردقلا ىلع لدو ءَنُمَضَت ةلالد اهدحو ةفصلا ىلع

 اذإ ١ رومأ ة ةثالثب الإ اهب ناميإلا متي ال - لجو .زع - هللا امش : نماثلا

 نم هنمضت امب ناميإلاو هلل امسا مسالاب ناميإلا :اًيَدَعَتُم مسالا ناك

 نمؤن ىتح هب ناميإلا متي ال الثم ميلعلاف ؛ محو رثأ نم هنمضت امو «ةفص

 نمؤنو «ملعلا ةفص نم هنمضت امب نمؤنو «هللا ءامسأ نم ميلعلا نأب
 كل «ءيش لك ملعي هنأ وهو :كلذ قلع ىلع بترملا مكحلاب

 ذه نم سفن ولا ءامسأ نم هنأب نمؤنف ؛دعتم

 بر ا هللا لثم ؛هب صتخي ام هللا ءامسأ نم نأ : عساتلا

 ء عيمسلا .« ميحرلا: : لثم ا لثم «هب صتخي ال ام اهنمو «كلذ هبشأ امو ءنيملاعلا

 ميس هتلمجم هيل .جاّشتأ ةَ نم نسل انقل اإ :ىلاعت لاق < «ميلغلا
 شور نرمل :ةلَك يبنلا نع ىلاعت لاقو «[۲ :ناسنإلا] ايب

 YA] : ةبوتلا] يك

 اء هلا ا بوجو : « هللا ءامسأ 1 باب» وق

 ينس ناو هریغ هپ یس ال اذهف 4 aN ام 0

 : 1 .اكلذ هبشأ امو «نيملاعلا بر «نمحرلا ؛هللا : لثم ؟هرييغت بجو



 5١" هللا ءامسأ مارتحا باب

 221111111111101 . محلا هيلا كلا وه هللا 17 8 يبدل

 «عيمسلاو «ميحرلا :لشم ؛هللا ريغ هب ىمسي نأ حصي ام :يناثلا

 ةفصلا ظحالت مل نإو «هب يمستلا نم عنم ةفصلا تظحول نإف <« ءريصبلاو

 . ضحم ملع هنأ ىلع هب يمستلا زاج

 ان اذ نك

 ىلإ اًدفاو ءاج «يدنكلا ديزي نب ئناه وه :«حيرش يبأ نع» :هلوق

 . هموق عم ةي يبنلا

 وأ بأب ردص ام ةينكلاو هب ىداني :يأ :«مكحلا ابأ ىنكي» :هلوقو

 نوكتو «ثيدحلا اذه يف امك حدملل نوكتو «لاخ وأ مع وأ خأ وأ مأ

 نوكتو «ةريره يبأك هتمزالمو ءيشلا ةبحاصمل نوكتو «لهج يبأك مذلل

 نبا مالسإلا خيش سابعلا يبأو هنع هللا يضر ركب يبأك ةيملعلا درجمل

 .دلو هل سيل هنأل هللا همحر ةيميت

 :يأ ؛«مكحلا وه» :؛ٌمُكُحلا هيلإو مكَحلا وه هللا نإ» :هلوق
 هيلإو» :هلوق هل لدي «لعفلاب اًمكاح «هدابع ىلع اًمكاح نوكي نأ قحتسملا

 . 'مكحلا

 ميدقتو «مدقم رورجمو راج هيف ربخلا :«مكحلا هيلإو» :هلوقو

 .هدحو هللا ىلإ اًعجار ف دركي اذه ب ا دولا

 هلوق هنمو ءهدري نأ eT ؛هل دار ال اذهو e : لوألا

 ريح وهو ل ها كح وأ نإ حل داي ىح شالا نبأ نلف :ىلاعت
 ا .]۸4* : فسوی] نمک



 هللا ءاماسأ مارتحا باب أ فلق

 مهيب ُتْمَكَحُ يزن ؛ِءْيَش يف افلح اذِإ يمزق نإ :ُلاَمَك

 .«؟دّلولا نم َكَل اف !اًده َنَسْحأ أ اَم» :َلاَقَق . ٍنيقيِرعلا الك يضر

 RES . هللا ُدْبَعَو ءْمِلْسُمَو ځير :ٌتْلُق

 نمف'؛رفاكو نمؤم :نيمسق ىلإ هيف سانلا مسقنيو «يعرش : يناثلا
 هنمو «رفاك وهف هب مكحي ملو هب ضري مل نمو «نمؤم وهف هب مكحو هيضر

 ٠١[: :ىروشلا] لأ لإ :ةنكحف ءىس نم هيف مفلح ا امو. :ىلاعت هلوق

 مول .:ىلاعت هلوقو ء[۸ : نيتلا] نيكل وكمل هلأ سلأ# :هلوق امأو

 ئنوكلا لمشي وهف ؛[١٠ :ةذئاملا] 4نو روق اك لآ ني نسخا

 يف هنأل ؛يعرشلا مكحلا دارملا نأ ةيناثلا ةيآلا رهاظ ناك نإو «يعرشلاو ٠
 ةهاركلاو اضرلاو ةبحملل اعبات نوكي يعرشلاو «يعرشلا مكحلا قايس
 نم نأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو .ءيش لك يف ماع ينوكلاو ءطخسلاو
 ' .(مكحلا) : ىلاعت هئامسأ

 هللا نإ) :لاق هنأ ةباحصلا ضعب نع درو دقف ؛لدعلل ةبسنلاب امأو

 س أ نمو :ئلاعت هلوق نكلو' ءاًعوفرم اًئيدح هيف فرعأ الو ؛ُلْذَع ْمكَح

 نمضتم وه لب «لدعلل نمضتم هنأ كش ال 5١[ :ةدئاملا] اك وأ نب

 .ةدايزو لدعلل

 نيك ناي اذه : : «ينوتأ E اذإ يموق : لاقف» :هلوق

 ٠ 1 ' ! .مكحلا يبأب هتيمست

 ىلإ ال هموق نيب هحالصإ ىلإ دوعت ةراشإلا :«اذه:نسحأ ام» :هلوق

 . هرّيغ ٌديِل يبنلا نأل ؛مسالا اذهب هتيمست

 ةثالغلا رق را :رهاظلا : «هللا دبعو ملسمو حيرشا» :هلوق

 تانب هدنع ناك ولف «ىغنألاو رّكَّذلا لمشي:ةيبرعلا ةغللا ىف دلولا نأل

 : . نهدعل



 ۳ هللا ءامسأ مارتحا باب

 .«حْيَرش وبأ َتْنأَف» :لاَق .حْبَرش :ثلق .1؟ْمُهُرَبْكأ نمف :لاَق

 غو 3و قبأ اور

 : لِئاسَم هيف ©

 .ُهاَنْعَم ْدِصْفَي ْمَل ْوَلَو ِهِتاَفِصو هللا ٍءاَمْسَأ ُماَرْخا : ىلوألا

 :نيرمأل ِ؛ِلَي يبنلا هرّيغ :«حيرش وبأ تنأف» :هلوق

 اي :ليق هنأك !مكحلا ابأ اي :ليق اذإف هلا وه مكحلا نأ :لوألا

 ! هللا ابأ

 ىنعم هيف ظحول لجرلا اذهل ةينك لعج يذلا مسالا اذه نإ : يناثلا

 ةّيمَلَعلا درجمل سيلو «هللا مسال اًقباطم كلذب راصف «مكحلا يهو ةفصلا
 هناحبس هلل اًكراشم نوكي اذهبو «ىنعملل ةنمضتملا ةيملعلل لب «ةضحملا

 .هب ىنكي نأ يغبني امب اب يبنلا هائك اذهلو كلذ يف  ىلاعتو

 : لئاسم هيف

 .هانعم دصقي مل ولو هتافصو هللا ءامسأ مارتحا :ىلوألا ©

 مل اذإ هنأل ؛ءيش هنم سفنلا يف اذه :؛هانعم دصقي مل ولو» :هلوق

 هللا :لثم .هلل الإ حصي ال امب يمس اذإ الإ «زئاج وهف ؛هانعم دصقي

 دواد وبأو ء(١١۸) ؛درفملا بدألا» يفو (۲۲۷ /۸) ؛ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا :هجرخأ )١(

 اذإ باب ءءاضقلا) يف يئاسنلاو 755١٠(«: /0 «حيبقلا مسالا رييغت يف باب «بدألا) يف

 )٠١/ يقهيبلاو )۷٤/١(« «ىنكلا» يف يبالودلاو «(577/8 «مهنیب ىضقف الجر اومكح

 . يعازخلا حيرش يبأ ئناه هيبأ نع ١ حيرش هيبأ نع ‹حیرش نب مادقم نب ديزي نع ؛4(١

 هقيثوت يفو .عيبرلا نب سيق قيرط نم ؛(٤/۲۷۹) مكاحلاو ء(۹٤ /1) دعس نبا :هجرخأو

 «ةاكشملا ىلع هقيلعت» يفو 2710 /۸) «ءاورإلا» يف ينابلألا هححص ثيدحلاو ءفالخ

 .ادیج هدانسإ» :لاقو ؛(87)



 هللا ءامسأ مازتحا باب : ٤

 .كلذ لجأل ْمْسالا ٌريِْغَت : ةيناثلا
 . ةيئكلل ءاتبألا رك رايت .: ةثلاثلا

Aايدل "نعل ناسا هدر هيبتا اق  
 ىنعم ظحالي مل اذإ هللا ريغ هب ىّمسُي هنإف ؛ هللاب لصتخي ال ام امأو «ناك ٠

 اًقباطم نوكي ال هنأل ؛طقف ةيملعلا درجم د دوصقملا ناك لب «ةفصلا

 هزيغي ملو '”مكحلا» همسا نم ةباحصلا يف ناك كلذلو هللا تال

 "«ييكح» همسا نم ةباحصلا يفو ؛ةيملعلا الإ دضقي مل هنأل ؛ِك يبنلا

 دصقي ام وأ ا ناسا ر يذلا . يبنلا هرقأو ١

 1 . ةفصلا ةظحالم هب

 ' .هيلع مالكلا قبس دقو :كلذ لجأل مسالا رييغت :ةيناثلا' ©

 : ل يبلا لاؤس نم ذخؤت :ةينكلل ءانبألا ربكأ رايتخا :ةثلاثلا ©
 .«حيرش وبأ تنأف :لاق . :خيرشا : لاق ؟مهربكأ نمف

 ريغي نأ دارأ الب يبنلا نأل ؛ينكتلا بابحتسا ثيدحلا نم ذخؤي الو

 ش .ءادتبا يّنكُي نأ الب يبنلا هرمأي ملو ةحابم ةينك ىلإ هتينك

 م و

aاًمرحم اَباب اوقلغأ 0 ا ولا  

 ؛ينوكلا ا امأ ««مكحلا هيلإو» ة5 هلرقل ا عسا ةازلا

Eةينوكلا' هماكحأ يف دحأ هللا  . 

 ا ؛صاعلا نب ديعس نب مكحلاو ؛يملسلا ثراحلا نب مكحلاك )0

 TY) - 751/1):«ةباصإلا» :رظنا . مهنع هللا يضر مهريغو'

(MWمهريغو .ءيومالا قيلط نب ميكحو ءيفئاطلا ثراحلا نب ميكحو ؛مازح نب ميكحك  

 ۳٤(. ۳۲ /۱) هةباصإلا» e مهنع هللا يضر



 "6 ۰ هللا ءامسأ مارتحا باب

 هاا ااا ااا ااا اء ممم اممم مف

 عرش نمف «رابتخالاو ناحتمالاو ةنتفلا كحم وهف ؛يعرشلا امأو
 وأ «دايعلل عفنأو هللا عرش نم نسحأ هنأ ىأرو هللا عرش ىوس اعرش سانلل

 لعج هنأل رفاك هنإف ؛هيلإ هللا عرش كرت زوجي هنأ وأ هللا عرشل واسم هنأ
 ىلع ليلدلاو «تالماعملا وأ تادابعلا يف ءاوس «- لجو زع - هلل ادن هسفن

 روم اك هلأ ني ُنَسْحَأ نمو ني ةه مگحقا : :ىلاعت هلوق كلذ
 هللا مكح نم نسحأ دحأ ال هنأ ىلع ةيآلا تلدف ؛[٠5 :ةدئاملا] دوق
 يف ءيش دجوي ال هانعم :ليضفت مسا نسحأ نأل ؛هللا مكحل واسم الو
 سَو :ىلاعت لاقو .- لجو زع هللا بدك دقف ؛كلذ معز نمو «هتجرد
 ليلد اذهو ٤٤[. :ةدئاملا] دور زا مه كيك هنأ لَا آمي مكي َرَّل
 .رفك هنأو «هريغ ىلإ هللا عرش نع لودعلا زوجي ال هنأ ىلع

 ْمُه َكيلْوأَد هنآ نأ آمي مح رل نمو :ىلاعت هللا لاق :ليق نإف
 ترا لر رك ملأ :ىلاعت هللا لاق :انلق ٤١[. :ةدئاملا] (توفيقلأ

 : اركاب نأ ةوثيرب كيب نم لأ امو كل ر مي انماء َمُهَّنَأ ومع
 ديب الكس الكَص َمُهَلِضي نأ أ ُنطِيَّشلأ د ديِرُيو وپ اورق نأ اوا دقو توعطلا
 0 تيار لوسيل إو لا درن ام لإ اَولاَت مك یټ ادل €
 Sy ءاسنلا] ادو هش کلن وڈ

 مهنأ ةيآلا رهاظف ؛مهناميإل راكنإ اذهو «(اونمآ مهنأ نومعزي» :لاق هنأل

 نم نأ ىلع لدي «مكحلا هيلإو» :ةيي هلوقف .قح الو قدص الب نومعزي
 .كرشأ دقف ؛هللا ريغل مكحلا لعج

 : ةدئاف #*

 لعجي يذلا عيرشتلا نيب قرفلا فرعي نأ ملعلا بلاط ىلع بجي

 ريغب ةنيعم ةيضق يف مكحي نأ نيبو «نآرقلا هب لدبتسيو هيلع يشمي اًماظن



 هللا ءاهسأ مارتحا باب : فك

 ااا ااا او ورم رم مو مم و وم مم و مر هم ام مو م مم مم ممول

 دقتعا اذإ اًرفك نوكيف .اًملظ وأ اًقسف وأ اًرفك نوكي دق اذهف ؛هللا لزنأ ام

 يف :ئوهل ناک اذإ اقسف ةونكيو هل لئم وأ شلاح نم نسحا هلآ
 ملظلا روهظو «هيلع موكحملا ةرضم دارأ اذإ اًملظ نوكيو .مكاحلا سفن

 نم َنَيْبَأ ةيناثلا يف قسفلا روهظو «ةيناثلا يف هروهظ نم نيبأ هذه يف
 ش 1 ش .ةثلاثلا يف هروهظ

 رّيَع امك «غبني ال اًرمأ نّْمَضَت اذإ نسحأ وه ام ىلإ مسالا رييغت ٠

 امك ةقيقعلا ةداعإ ىلإ كلذ جاتحي الو. «ةحابملا ءامسألا ضعب هني يبنلا

 1 ٍ . ةماعلا ضعب همهوتي

 د د 3



 ۷ هللا ركذ هيف ءيشب لزه نم باب

 باب
 ٍلوُسَرلا وأ ٍنآرُقلا و هللا ْرْكِذ هيف ٍءْيَشِب َلَزَه ْنَم

 200 لل

 لزه نم دارملا نأ رهاظلاو «ضومغلا نم ءيش اهيف ةمجرتلا هذه
 لزه وأ نآرقلاب لزه وأ «ةيعرشلا ماكحألا لثم هللا ركذ هيف ءيشب

 مسا :انه لوسرلاب دارملاو .ءيشب هلوق ىلع افوطعم نوكيف ؛ِكَ# لوسرلاب
 سنجلل (لأ)ف لك اًدمحم دارملا سيلو «لسرلا عيمج لمشيف «سنجلا
 .دهعلل سلو

 لزه نمو .اًدج سيل اًبعل هآرو أزهتساو رخس :«لزه نم» :هلوق
 ءازهتسالا ةافانم نأل ؛رفاك وهف ؛هلسرب وأ ةيعرشلا وأ ةينوكلا هتايآب وأ هللاب

 نمؤملاف !؟هب نمؤي رمأب ئزهتسيو رخسي فيك . ةميظع ةافانم ناميولل
 .هب قيلي ام هميظعت نم هبلق ىف نوكي نأو همظعي نأ دب ال ءيشلاب

 رفك رفاك ئزهتسملاو «ةضراعم رفكو «ضارعإ رفك :نارفك رفكلاو
 ءاَّذج ةريطخ ةلأسملا هذهو ءطقف منصل دجسي نمم مظعأ وهف ؛ةضراعم
 ملكتي دقف ؛رعشي ال وهو كالهلاو لب ءالبلا اهبحاصب تعقوأ ةملك برو

 يف اهب يوهي الاب اهل يقلي ال - لجو زع - هللا طخس نم ةملكلاب ناسنإلا
 وأ «موصلا وأ «ةاكزلاب وأ « ةلفان ولو  ةالصلاب ًأزهتسا نمف .رانلا

 نأب ةينوكلا تايآلاب أزهتسا نم كلك «نيملسملا عامجإب رفاك وهف ؛جحلا
 يف دربلا دوجو نإ :لاق وأ «هفس ءاتشلا مايأ يف رحلا دوجو نإ : الغم لاق
 لك - لجو زع  برلا نأل ؛ةلملا نع جرخم رفك اذهف ؛هفس فيصلا مايأ
 .اهغولب عيطتسن ال لب اهغولب عيطتسن ال دقو ةمكحلا ىلع ةينبم هلاعفأ



 هللا ركذ هيف ءيشب لزه نم باب ْ ۸

 له ؟ةياتكو أ ةلوسر وأ هللا تش نميف اوفلتخا هانلعلا نأ ملعا مث ۰

 ! ؟هتبوت لبقت

 :نيلوق ىلع

 نكي ب کیو «لبقت ال اهنأ :لوألا لوقلا

 نع ذيعب لحم يف نفديو «ةمحرلاب هل ىعدُي الو «ةيلع ىلصُي الو ءاّرفاك

 هذه نإ : نولوقي مهنأل ؛ًاطخأ هنإ وأ بات هنإ : :لاق ولو «نيملسملا روبق

 . ةبوتلا اهيف عفنت ال اريبكو ميظع اهرمأ ةدرلا

 هللا ىلإ كرف قلم غ نيس :ملعلا لهأ نضعب لاقو

 تافض نم قحتسي امب ىلاعت هللا فصوو ءأطخلاب هسفن ىلع رقأو

 ل :ىلاعت هلوقك ؛ةبوتلا لوبق ىلع ةلادلا ةلدألا مومعل كلذو «ميظعتلا

 بذل رب هلل لإ لا همي ني وطتق ال ال مهيأ لع فرن بيلا يداي

 لبق كلأ عمو «هلا نوبسي نم رافكلا نمو «[۳ :رمزلا] *ًاًميِج

 بجيو هتبوت لبقت هب لوسرلا ٌباس نأ الإ «حيحصلا وه اذهو .مهتبوت
 هللا قج نآل ال «لتقي الو هتبوت لبقت اهنإف ؛هللا بس نم فالخب «هلتق

 ديعلا بات اذإ هقح نع هوفعب انربخأ هللا نأل لب كك لوسرلا قح نود

 :نارمأ هب قلعتي هنإف وع لوسرلا ٌباس امأ اخ ت الا رقي هناياذنل)

 هتبوت لبقت هجولا اذه نمو ءو هللا لوسر هنوكل يردوا :لوألا

 .باتاذإ

 eT اذه نمو N نزعل نش زما : يناثلا

 انيلصو هانم هانلّسَع ؛لتق اذإف «ملسم هنأ ىلع هتبوت دعب لتقيو ةي هقحل
 فلأ دقو «ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا اذهو .نيملسملا عم هانفدو هيلع

 :وأ ««لوسرلا باس لتق مكح يف لولسملا مزاصلا# :همسا كلذ يف اًباتك
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 ا تاس يلو لاقت هللا لوو
 (O 00002 مع

 .ةيآلا بعلو ضوخم

 قحب ناهتسا هنأل كلذو ««لوسرلا متاش ىلع لولسملا مراصلا»

 لبقو ةي لوسرلا بس نم سانلا نم نأ تبث دق سيلأ :ليق نإف

 ؟هقلطأو هنم

 . لَ هبس نم قح ىف اًبجاو هارن ام ذفننف «يردن الف ؛هتوم دعب امأ «هقح

 ؟فقوتلل بجوم وفعي ال وأ هنع وفعي هنوك لامتحا :ليق نإف

 «بسلاب تلصح ةدسفملا نأل ؛فقوتلا بجوي ال هنإ :بيجأ

 .هؤاقب لصألاو «مولعم ريغ بسلا اذه رثأ عافتراو

 ؟هبس نّمَع افع ةي لوسرلا نأ بلاغلا سيلأ :ليق نإف

 لصحت دق افع اذإ يب لوسرلا ةايح يف ناك امبرو «ىلب :بيجأ
 ملو نيقفانملا نايعأ ملعي هلي هنأ امك «فيلأت كلذ ىف نوكيو ةحلصملا

 انملع ول نآلا نكل «هباحصأ لتقي اًدمحم نأ سانلا ثدحتي الثل ؛ مهلتقي

 قفانملا لتق مدع نإ :ميقلا نبا لاق «هانلتقل نيقفانملا نم هنيعب اًدحأ

 . طقف هيي لوسرلا ةايح يف وه امنإ مولعملا

 تلأس : يأ لكي يبنلل باطخلا :4ٌرُْهَتلَاَس نيَلَوظ :ىلاعت هلوق
 . ةباحصلاو هلوسرو هباتكو هللاب ءازهتسالاب نوبعليو نوضوخي نيذلا ءالؤه

 )١( ةيآلا :ةبوتلا ةروس 1۷.
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 : كلام نبا لاق «مسقلا باوج :€ أويل :هلوق

 کک مّسقو ٍطْرَش عامتجا ىل فّدخاو

 E ءافلا نود مسقلا تا نرتقت ةت يتلا 2 تءاج اذهلو

 . طرشلا باوج

 .نولوؤسملا : يأ ؛(ىژويل» :هلوق
 انننكلو ءدصقانلام : يأ : مل ضو تط اإ :هلوق

 مئاع مالك وهف ؛ ضوخلا امأو .ءزهلا هب دصقي ٍبعللاو «بعلنو ضوخن

 ولاي تفصوي: مل اذإ ااو ءلوقلا كلذب فصو اذإ اذه .هل مامز ال

 2 . حراوجلا يف بعللاو مالكلا يف ضوخلا نوكي .هنإف

 ش ام : يأ ؛رصح ةادأ : ان8 : 4 ملکو ضو تڪ اإ :هلوقو

 0 ' .بعلنو ضوخن اننأ الإ انلاحو انئأش

 ماهفتسالا : درز مك ءيلوسرو ويا 4 اما لُثط :هلوق

 ءةميظعلا رومألا هذهب اوئرهتسي ذأ تهيلع وكم «بجعتلاو راكنإلل

 ؟ةيرخسلل لحم قحلا قحأ نوكي فيك بجعتيو

 .هتافصو هتاذب : يأ : 4ِهَّسأبأ> :هلوق

 ءازهتسالاك ؛ةيعرشلا تايآلا :لمشيو ةيآ عمج : وز باو :هلوق

 ش ءيشي أرهتسي وأ « هللاب ذايعلاو  نيلوألا ريطاسأ اذه :لاقي نأب «نآرقلاب

 . جخلاو موصلاو ةاكزلاو ةالصلاك ؛ عئارشلا نم

 يف اذه يتأي فيك « ىلاعت هللا هرّذَت امب رخسي نأك + ةينوكلا تايآلاو

 ا «كلام نبا ةيفلأ» )١(



 ۲۷۱ هللا ركذ هيف ءيشب لزه نم باب

 00 ا 2 2 للا

 يذلا اذه قلخي فيك ؟ءيشلا اذه نم رمثلا اذه جرخي فيك ؟تقولا اذه

 . ٌةيرخسو َءازهتسا ؟مهلتقيو سانلا رضي

 . هي دمحم انه دارملا : «ءلرسرر# :هلوق

eنع مههنا :يأ ؛سيئيتلا يهنلاب دارملا : 4از اورم 2  

 u هي ا

 .هلوسرو هتايآو هللاب ءازهتسالا

 أواك ت مَا قاط بدن E قيال: :هلوق

 E هللا :يآ E E : 4 تمر

aاف ول «ءيشلا اذهل  

 هللا افع اذهلو ءةهاركلا نم مهبولق يف امل فخأ مهنكل «هيلإ مهسولجل

 .اوباتو ناميإلل مهادهو مهنع

 َوفعن نأ نكمي ال :يأ ؛ طرشلا باوج اذه : 4هَمَْط بذ :هلوق

 : نيرخآلا بذعن نأ دب الف ؛ةفئاط نع انوفع نإ لب «عيمجلا نع

 مهنوك ببسب : يأ ؛ ةيببسلل ءابل | : یر اڪ م بنا :هلوق
 اوقفوي نأ نكمي الف ANE مهدنعو ءازهتسالاب نیمرجم

 . مهنع ىفعُي ىتح ةبوتلل

Eو  

 : نيتيآلا نم دافتسيو



 هللا ركذ هيف ءيشب لزه نم باب ۷۲

 ااا اوامر دفوف رم رم و وو ممر وو وو هوو رورو مو وو و معمم

 ہلا نیکو 1111 لجو زع هللا ملع نایب - ۱

 :ىلاعت لاق a 7 كارب ؛لبقتسم اذهو #2 جر

 .[۱۲۳ :دوه] ملك رأل عع ب هل ضرألاو توسل بِي 2

 الرش ناو راس ب ل

 را . € . . . يي ساب

 ei عا ن هلوسرو قابار للاب كرها ةآد
 ۰ ش |  .خيبوتلاو ماهفتسالا

 :هلوقل ؛اًجبقو ءازهتسا مظعأ هلوسرو هتايآو هللب ءازهتسالا نأ - ٤

 نأ الإ يقب ام هنأك رصحلا ىلع لدي قلعتملا ميدقتو €. . . بياو ابال

 ءالؤه قحلا قحأ لب ءءازهتسالل الحم اوسيل نيذلا ءالؤهب اوئزهتست

 ْ ٠ .ةثالثلا

 ے۸ ا

 دَ ا ادم لل :هلوقل ؛رفكي هللاب ئزهتسملا نأ _ ه

 ا ظ یم

 رذتعي ءاج نم نأ لصألاف ؛الإو ءاهلحم يف ةظلغلا لامعتسا - 5

 ١ . ةمحرلل الهأ سيل انه هنكل «محري

 4:. . ةَ نع ف نإ» :هلوقل ؛هللاب ئزهتسملا ةبوت لوبق -
 باتو مالسإلل ٌيدّهو هنع يفع نم ءالؤه نم نإف «عقو دق رمأ اذهو

 «هتبوت لبقت هللاب ئزهتسملا نأ خجارلا لوقلل ليلد اذهو «هيلع هللا باتو

 SEG جب ليد وشل ال كا
 : .دحجلا وأ ضارعإلا رفك لثم سيلف ءرفكلا دشأ

 لر 7 0 لاق ءاوبس نيذلا لثم بسلا اورضح نيذلا ب



 ففي هللا ركذ هيف ءيشب لزه نم باب

STلخد ؛ َةَداَبَكَو َملْسَأ نب ديرو بعك 3 نب  

 2 تدع ع ُهَنأ» : ضْعَب يف ْمِهِضْعَب ثي

عي اذِإ نأ بتكلا ف ْمُكِلَع
 ودمت 0 كه ا ابو رک هلأ بي م

 E مهو[ :ءا .نلا] 4ده ذل ا هوريَح ِثيِدَح ىف أوُضَوحي ىح َمْهَعَم

 لجرلا نإ ىتح «مهغيلبتب هللا رمأ لثتما لكك يبنلاو «ةقرافملا نوعيطتسي

 الَيوُمرْمَعَش مْ ولوُسَرَو ويلي ایا : هل لوقي راص رذتعي ءاج يذلا

 عم اًدبأ اذه ىلع ديزي الو ]۷ : ةبوتلا] € يسب دَ مرتك دع ازز

 .اًعيرقتو اًحيبوت هديزي نأ ناكمإ

 # ني 01

 .هللا دبع وه :«رمع نبا نع» :هلوق

 ؛ نويعبات ةثالثلاو : (ةداتقو ملسأ نب ديزو بعك نب دمحمو) :هلوقو

 .ةلسرم نيرخآلا ةثالثلا نعو «ةعوفرم رمع نبا نع ةياورلاف

 ثيدحلا اذه نإ :يأ :«ضعب يف مهضعب ثيدح لخد» :هلوق

 «هريغو يرهزلاك ةاورلا ةمئأ ضعب هلعفي اذهو «مهمالك نم عومجم

 اذه نوعمجيف ءالثم كفإلا ثيدحك صصقلا نم ةصق نأشب ةعامج هثدحيف

 لخد : ًالثم ۔ نولوقيف ءاذه ىلإ نوريشيو ءدحاو ثيدح يف هنولعجيو

 ءاذكب مهضعبو اذكب مهضعب ينثدح :لوقي وأ «ضعب يف مهضعب ثيدح

 . كلذ هبشأ امو

 ةوزغلا هذه تناكو «ماشلا فارطأ يف كوبت :«كوبت ةوزغ ىف» :هلوق

 وحن ةوزغلا هذه يف ايب لوسرلا عم ناكو «رامثلا تباط نيح بجر يف
 ءركسعملا فصن وحنب َيَبَأ نب هللا دبع عجر اوجرخ املو ءاّملأ نيثالث

 ؟اوبهذ نيذلا وأ ءاوعجر نيذلا :رثكأ نيشيجلا يأ ىردي ال هنإ : لیق ىتح



 هللا ركذ هيف ءيشب لزه نم باب ۷4 ۱ ٠

 لَو ءاَنْسْلَأ َبّدكأ الَو ءاًنوُطُب َبَعْرَأ ؛ِءالؤه ل اَِئاَرُق َلْكِم اتار اَم

 1 +... . (ءادّقلا ُهَباَحْضَأَو لكك هللا َلوُسَر : ينغت) ء ِءاَقْللا َدْنِع ع َنّبجَأ

 .«ةعساتلا ةنسلا يف تناكو ءةنسلا كلت يف قافنلا ةرفو ىلع لدي امم
 ومفتي برعلا ةريصتت# A : لَك يبنلل ليق هنأ اهببسو

 ,٠ ي لجو زع - هللا رصنب اناميإو ةوقلل اًراهظإ كي مهوزغي نأ دارأف «هل

 ةيملغ نوف نأ لطخجتو ا :«انيأر ام» :هلوق
 ّْ . ةيبلق

 اهلك لوسرلا مهب دارملاو قرارا :«انئارق لثم» :هلوق
 .هياحصأو

 تناك امنإو «عسوأ :يأ ؛يناثلا لوعفملا : شا :هلوق
 ْ .لكألا يف ناسنإلا بغر نطبلا عست تإ املك هنألا ؛ةعسلا ىنعمب انه ةبغرلا

 .«عقاولا فالخب رابخإلا وه :بذكلا : «اًكسلآ 2 الود :هلوق
 ىلع قلطي ناسللاو ءآلوق بذكأ الو :دارملاو: «ناسل .عمج :نسلألاو
 :لوُسَر نِ اَمْلَسَرَأ امو : ىلاعت هلوق يف امك ؛ةيبرعلا ةغللا يف اًريثك لوقلا
 .مهتغلب :يأ ؛[٤ :ميهاربإ] 4ِمْرَم ناسي لِ

 عنب سلا يف روح وه :نيجلا :ءاقللا دنع نيجأ الود هلوق ۰

 موا يی اتم مزا نم هيل لصحت امل ام ليمعسب 5 يلا

 ىلع ال نيقفانملا ىلع قبطنت فاصوألا هذهو ‹ةميمذ ةفص ناك اذهلف ؛هيلإ

 , ثلثو هبارشل ثلثو .هماعطل ثلث : :دحاو يعمب لكأي نمؤملاف «نينمؤملا

 ' نب دعس كيذح نم ؛(717 /۲ ؛نبجلا نم ذوعتي ام باب ؛داهجلا يف) يراخبلا :هجرخأ (1)
 .٠ هنع هللا يضر صاقو ىبأ



 فيي هللا ركذ هيف ءيشب لزه نم باب

 ٌنَّربحخأل ؛ْيِفاَتُم كَنَكلَو ءَتْبَذَك :كِلاَم نب ٌفْوَع هَل َلاَمَف

 e هَريْخُيِل ايب هللا ٍلوُسَر ىلإ ٌفْوَع َبَمَذَف لكي هللا َلوُسَر

 اميس الو اًناسل سانلا قدصأ نمؤملاو «ءاعمأ ةعبسب لكأي رفاكلاو ءهِسْفَتل

 نجدهم ِرَففْلِل م وق يف لاب قو هلل نإف ؟هباحصأو هلي يبنلا

 هَل نوصي رص وَلا َّنِم الص نوفي هلم مدرسو نم اجر نِي

 .1۸4 :رشحلا] « نفصل مه كيو لو

 مل دهي هلو : مهيف هللا لاق امك ؛سانلا بذكأ نوقفانملاو

 00 تامالع نم بذكلا هب يبنلا لعجو ء[١١ :رشحلا] 4ْرْبْدَكَل
 . . . عبط َةَحْيَم ّلُك موبيل :ىلاعت لاق «سانلا ا
 مهو «ودع ءودع :اولاقل ؛هتلاض دشني اًدحأ اوعمس ولف ٤[« :نوقفانملا]

 ىمحت نأ لجأ نمو ايندلا لجأ نم مهقافن لصأ ذإ ؛ايندلل سانلا بحأ

 . مهضارعأو مهلاومأو مهؤامد

 ىلع ليلد كلذ يفو «عقاولا فالخب تربخأ :يأ :«تبذك» :هلوق

 .زوجي ال هيلع توكسلا نأو ءرمألا ناك امهم بذكلا بيذكت

 ىلع فاصوألا هذه قلطي ال هنأل :«قفانم كنكلو» :هلوق

 نأ فرعي اذهبو «قفانم الإ مالسإلاب ىمست لجر هباحصأو ةا هللا لوسر
 هللا يف نعط مهيف نعطلا نأل ؛رفاك هنأ لكي هللا لوسر باحصأ بسي نم

 «هتمكح يف نعط هنأل ؛هللا يف اًئعط نوكيف .هتعيرشو هلوسرو

 ؛هباحصأ مهنأل :ةي لوسرلا يف اًئعطو .هقلخ أوسأ هقلخ لضفأل راتخا

 ءوس وأ هداسف وأ هحالص ىلع لدتسُي ناسنإلاو «هليلخ نيد ىلع ءرملاو

 باب «ناميإلا) يف ملسمو ء(١/۲۷ «قفانملا ةمالع باب ؛ناميإلا) يف يراخبلا :هجرخأ )١(

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم ؛(١/۷۸ «قفانملا لاصخ نايب



 هللا ركذ هيف ءيشب لزه نم باب ۰ فه

 ِدَقَو لكي هللا ٍلوُسَر ىلإ ُلُجَولا كلذ َءاَجَف هُهَقَبَس ذق َنآْرُقلا َدَجَوَف
 ضو ان امل !هللا -لوُسُر اجب: لاقف' ةا كرو لَكتْرا

aE rَرَمَع نبا لاق . ا :' 

 ةراَججلا نو يك هللا ٍلوُسَر ِةَق ِةَقاَن ٍةَعْسِِب اَقّلَعَتُم ِهَِلِإ | ظنا ي

 نيبو اننيب ةطساولا مهنأل :ةعيرشلا يف اًئعطو .نيرقلاب اهحالص وأ هقالخأ
 هذهب قثوي الف ؛ةباثملا هذهب اوناك اذإو «ةعيرشلا لقن يف يب لوسرلا

00 00 
 لاو «ىلاعت هللا نم يحولاب :يأ :«هقبس دق نآرقلا دجوف» :هلوق

 نم وحتي :ىلاعت لاق «نوتيبي امبو نوديري امبو نولعفي امب ميلع
 لولا ني ىب ل ام نري ذإ مُهَعَم وهو هلا نم نوحي الو سالا
 ٠١8[. :ءاسنلا]

 فطع باب نم اذه نأ رهاظلا :«هتقان بكرو لحترا دقو» :هلوق
 : .لاخترالا وه ةقانلا بوكر نأل ؛ريسفتلا

 «عقوتلل يهف ؛قتشم ىلع تلخد اذإ نأك :«هيلإ رظنأ ينأك» :هلوق
 : ىنمملاو دماج ىلع تلخد انهو «هيبشتلل يهف ؛دماج ىلع تلخد اذإو

 ١ . هب .ينيقي ةدش نم يمامأ نآلا هنأك

 . لحرلا هب طبري يذلا مازحلا يه :«ةعسنبا :هلوق

 .برضت ةراجحلاو يشمي :يأ : :«هیلجر بكنت ةراجحلاو» :هلوق
 , ؛لاخلا كلت يف سحي ال هنكلو «ةعرسب يشمي مدع هلو هنأكو هيلجر

 .رذتعي نأ ديري هنأل



 "0 هللا ركذ هيف ءيشب لزه نم باب

 :4 هللا ُلوُسَر هَل ُلوُقَيَف .ُبَعْلَتَو ضوُحَن انك امّنِإ :لوُقَي َوُهَو
 اَمَو ِهْيَلِإ ُتْفَتْلَي ام E و aK 31 ولوَسَرَو فلئليادو هاب

 هديزي

 : ٌلْباَسَم هيف هيف

 .ٌدِفاَك اذهب َلَرَه ْنَم ن ؛ ُةَميِظَعلا َيِهَو د

 ْنَم اتاك كلذ َلَعَف ْنَميِف ِةّيآلا ُريِسْفَت َوُه اذه َّنَأ :ةيناثلا

 .هلرشسرلو هلل ةحبضتلا ْنْيَبَو ةميمللا نيب قزفلا : ةكلاثلا

 عفوت نب a ىلع ويزيل : يأ :«هيلع هديزي امو :هلوق

 ًةباكن هيلإ هللا دشرأ يذلا لوقلاب ىفكو «- لجو زع - هللا رمأل ًالاثتما
 .اًحيبوتو

 : لئاسم هيف

 لزه نم يأ :رفاك اذهب لزه نم نأ :- ةميظعلا يهو - ىلوألا ©

 .هلوسرو هتايآو هللاب

 :ناك نم اًئئاك كلذ لعف نميف ةيآلا ريسفت وه اذه نأ :ةيناثلا ©
 .ناك نم اًئئاك رفكي هنإف ؛أزهتسا مث قفانم ريغ وأ اًقفانم ناك ءاوس : يأ

 .1۷ ةيآلا :ةبوتلا ةروس 0(
 نب لبقمل «دنسملا حيحصلا» يف امك ؛ متاح يب ىبأ نباو «(۱۱۹/۱۰) ريرج نبا :هجرخأ (؟)

 . (۷۷ص) يداه



 هلا ركذ هيف ءيشب لزه نم باب ْ ۰ ۷۸

 ىلع ةي نينو هللا هبي يلا وفعلا ني َرْيَب قْرَفلا : ةعبارلا

 ا . هللا ءاَدَع

 د ف نيعلل ناوک ل ضو «هريغ ىلإ هبسنو هلقن : يأ ؛ثيدحلا ّمَن

 00 ةنجلا لخدي ال» :ِِلَك لاق «بونذلا ربكأ نم يهو «داسفإلا

 ' و١4 ةحيمتلاب يكسب ناك هنأل ؛هربق يف بذعي لجر نع ربخأو

 ا «كلذ اهب دصقي الف ؛ ؛هلوسرو هلل ةحيصنلا

 | كلام نب فوعو «هتعيرش ظفحو هدودح ةماقإو - لجو زع - هللا رئاعش

 هيلع ماقي نأ بجي ام وأ دحلا هيلع ماقي نأ لجأل لجرلا اذه مالك لقن

 اد ل سا كرا رن كلن مر .ةميمنلا درجم هدصق سيلو

 اذإ .كنإف « ؛سلاجملا يف هب ئزهتسيو هرس فشكي صخشلا اذهلو «هب قثوو

 .ةحيصنلا نم لب «ةميمنلا نم اذه سيلف ؛ ؛كلذب لجرلا اذهل تربخأ

 "ىلع ةا نيبو دنا ةنحتي يذلا لا نين قرقلا“ :ةعبارلا ©

 طرتشا هللا نأل ؛حالصإ هيف يذلا وه. : هللا هبحني يذلا وفعلا :هللا ءادعأ

 . ؛[١٤ :ئروشلا] دَ لع مر حسو اك نمم :لاقف وفعلا يف كلذ

 هنيب دولا حلصأ يأ :مهضعب لاقو «حالصإلا ىلغ ًالمتشم هوفع ناك : يأ

 يف حلصأ هب دارملا نأ باوصلاو ءرصاق ريسفت اذهو «هيلإ ءاسأ نم نيبو

 هنإف ؛اخالصإ ال اًداسفإ هوفع ناك نمف . حالصإ هوفع يف ناك : يأ ؛هوفع

 اع :لاق هللا نأل ؛رهاظ ةيآلا نم كلذ هوو ءوفعلا اذهب مثآ

 وفعلا لب. «ىلوأ ةءاسإلا عفدو «ةءاسإ داسفلاو ناسحإ وفعلا نألو مو

e 
 الو ؛هيلإ تفتلي مل كي هنوكل لجرلا اذه ىلع ظل لإ يبنلاو

 )۰ )١/1 ملسمو «(حتف - )٤۷1/1۰ يراخبلا :هجرخأ )0

 )١/ ۲٤١(. ملسمو ((حتف -۳۱۷/۱) يراخبلا :هجرخأ (۲)



 ۲۷4 هللا ركذ هيف ءيشب لزه نم باب

 . َلَبْقُي نأ يِفَبَي ال ام ٍراَذتْغالا َّنِم نأ :ةسماخلا

 لجر بكت ةراجحلا نأ عم هب هللا هرمأ يذلا مالكلا اذه ىلع ديزي

 نأ يغبنيف ؛لاقم ماقم لكلو «هل قري ملو ةي يبنلا همحري ملو «لجرلا

 نكل «نيللا عضوم يف اًئيل «ةدشلا عضوم يف اًديدش ناسنإلا نوكي
 فصو يف ىلاعت لاق «ةدشلا مهتلماعم يف لصألا - لجو زع هللا ءادعأ

 «[۲۹ :حتفلا] منتي اعر رال ىلع هادي :هباحصأو ةي لوسرلا
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 زهسوأمو ْملَع ظفاو نيقفكملاو رْكحْلا دهج نيل ماي : ىلاعت لاقو
 نآرقلا نم نيتروس يف هللا اهركذ 219 :ميرحتلا] *ٌُريِصَمْلا َىْنَِو ٌمَنَهَج

 ةوعدلل اًنايحأ نيللا لامعتسا نكل «نوكي ام مهأ نم اهنأ ىلع لدي امم

 يف لصألاف :لبقي نأ يغبني ال ام راذتعالا نم نأ :ةسماخلا ©

 هم تيش نكل ءاتسحم ردعملا ناك اذإ اميس ال لاقي نأ لانععالا
 . لبقي ال هنإف ؛لطاب راذتعالا نأ ملع نإف «ةوفه

 # دك %*



 , €. . ءارض دعب نم انم ةمحر هانقذأ نثلو# :ىلاعت هللا لوق باب ۸۹

 با

 E دس A 9 ی یک

 چا لر دل هم رص دب دَ نم اّن ةَ هَذَا نيول

 : «ديحوتلا باتكرل بابلا ةبسانم

 كارشإلا نم عون هيفف ؛هبسكو هلمع ىلإ ةمعنلا فاضأ اذإ ناسنإلا نأ
 ام نأو كلذل قحتسم هنأ معز هنكل هللا ىلإ اهفاضأ اذإو ا

 aS « لضفت ضحم سبل هلا هاطعأ

 . ةيدوبعلا بناج يف

 : نيتيآ هيف خيشلا ركذ دقو

 نيَو :ىلاعت هلوق يهو «فلؤملا هب مجرت ام :ىلوألا ةبآلا ©
 هب دارملا :ليقو .سنجلا هب دارملاو «ناسنإلا ىلع دوعي ريمضلا : 4ُهَنْقَدَأ
 لاخلا هذه نم عنمي هنأ الإ ؛سنجلا هب دارملا نأ رهاظلاو .رفاكلا
 ' ٌةَءاَيلَأ مَع در لإ :اهلبق ىلاعت لاق ؛نمؤملا كلذ لوقي الف «ناميإلا
 نيو ويلي الإ عَ اكو نأ ني لي امو اهلك ن مک ني عي او
 اوك اع ام مع لسو 9 ایہ نم ام ام م كسا لا فلكش ا مدا

 و

 را واذ ني سجا مب ال @ بي ني مل ان اوو لب .5 نم وعدي

 أ 0٠ ةيآلا :تلصف ةروس (1)



 "4 4... ءارض دعب نم انم ةمحر هانقذأ نئلو» : ىلاعت هللا لوق باب

 0 لال

 نم ناسنإلا لاح هذه 149 5 ال : تلصف] طرق س وو وم قا قلا هل 7 >>
 . ةروكذملا ةئيسلا لاصخلا عنمي ناميإلا نکل "فا وه ثيح

 هتتم مامتلو هللا نم اهنوك حوضول ؛هيلإ هللا هفاضأ :4اَنْمط :هلوق
 .اهب

 لوأ نم ةمحرلا قذي مل هنأ : يأ :4ُهَنَسم َهََص دعب نم :هلوق
 دعب هقاذأ مث كلذ ريغو دالوألا دقفو رقفلاك ؛ءارضب بيصأ لب هرمأ
 قئاذلا لثم مظعأ اهب رورسلاو اذل ةوكتر اهب نحب یس ةمهرلا كلو

 یک هعي ماعلا
 . هيف َترّنَأو هتباصأ : يأ : 4 هنّسم# :هلوق

 مرام يدل رس

 «سفنلاب باجعإو هللا ةمعنب رفك اذه :4ي اَدَه نويل :هلوق
 يف ماللا لبق رّدقُملا مسقلا باوج يف ةعقاو «َنلوقِبَلا# :هلوق يف ماللاو

 . «ةئفذأ نيكو :هلوق
 يي ر مسا رب عج

 يسن ايندلا يف سمغنا نأ دعب : 4ةميآك َدَعاَّسلَأ نظا ابو :هلوق
 مث ءاهفشك مث هللا ىلإ أجل ءارضلا هتباصأ اذإ نمؤملا فالخب «ةرخآلا
 يسن دقف ؛اذُه امأ كلذ ىلع هللا ركشي اًرورسو ةَ كلذ دعب دجو

 .اهب رفكو ةرخآلا

 ةيطرش :(نإ) :«ٌقْسُحْلَل منع ىل لإ قر لإ تَن نيلو» :هلوق

 ترشا نیل : نامت ارت دحوقو نكمي ال اميقز دعؤتو نكمي ام یار
 نإ هللا ىلإ عجرأ نأ ضرف ىلع :ىنعملاو ء[١٦ :رمزلا] كلَ طح
 نم نسحأ وه يذلا : يأ ؛ليضفت مسا :ىنسخلاو . ىنسحلل هدنع يل

 .ديكوتلل ماللاو ءاذه



  A۲ءارض دعب نم.انم ةمحر هاتقذأ نئلو»ط : ىلاعت هللا لوق باب .. :(٠

 .«هب ٌقوُقْحَم انأَو يلمع اذه دهام لا

 .«يِدنِع ْنِم : ديرب :ِساّبَع ُنبا لاو
 . يخيم ر لع مزا اإ : لر
 .«بساكَملا هوُجْوِب ينم مع ىَلع» : ةا لاق

 «ناسنإلا اذه نئبننلف : يأ : 4اور اَمي اوُيَمَك يلا نابن :هلوق

 ا لوركا لاف اذه ىلع مكحلا لجأ نم رامضإلا ماقم يف رهظأو

 سر

 .هريغو ديعولا هلمشي
 انأو يبسكب اذه :يأ :«هب قوقحم انأو ىلمعب اذه» :دهاجم لوق

i 00007  

 !سيلو يفرصتو يقذح نم :يأ : :«يدنع نم ديرب : سابع نبا لوق
 : . هللا دنع نم

 ش ايظا FF ع

 نآرقلا يف : 4 رع لع متي اإ :ىلاعت هلوق :ةيناثلا ةيآلا © |

 ال مکا کو هنو َن ىه لب ّمَلِع لع ميوا اإ :اهيف هللا لاق ةيآ :ناتيآ

 ,نم رهاظلاو ين رل ع را اتو : ةيناثلا «[49 :رمزلا] رعب

 . ةيناثلا ةيآلا ديري هنأ فلؤملا ريسفت

 :لاوقأ هانعم يف : رلي لع :هلوق

 "اقا ملعلا نوكيف «بساكملا ا ةداتق لاق : : لوألا

 اميف ّيلَع دحأل لضف الو بساكملا هوجوب ملاع يننإ:: ي يأ ؛ناسنإلا ىلع

 . سفنلاب اًباجعإو هللا ةا رت اذه نركب هيلو نل لصفلا امتار «هتيتوأ

 )١( ةيآلا :صصقلا ةروس ۷۸.



 YAY # . . . ءارض دعب نم انم ةمحر هانقذأ نئلو» :ىلاعت هللا لوق باب

 . لهأ هَل ينا هللا َنِم مْلِع ىَلَع : َنوُرْحآ َلاَقَو

 . يفرش ىلع يتو :ِدِهاَجُم لوف ىتغَم اذهو
 الِدُم كلذب نوكيف ؛لهأ هل ينأ هللا نم ملع ىلع :نورخآ لاق : يناثلا

 ؛ هللا ىلع دئاع انه ملعلاو «هيلع هللا معني نأل قحتسمو لهأ هنأو هللا ىلع

 لوقلا ىنعم نم وهو «افرش ىلع هتيتوأ» :دهاجم لوق :ثلاثلا

 :نيهجو ىلع رودي ةيآلا ىنعم راصف « يناثلا

 نم ةمعنلا نم هباصأ ام نوكي نأ راكنإ اذه نأ :لوألا هجولا

 .هتراهمو هملعو هدي بسك نم اهنأ معز لب هللا لضف

 هل يذلا وه هنأكو ءهيلع لضفلا هلل نوكي نأ ركنأ هنأ : يناثلا هجولا

 ىلع نوكيف .ةمعنلا هذهل ًالهأ هنوكل كلذ هاطعأ هللا نأل ؛هللا ىلع لضفلا

 معنلا نم هاتؤن ام لك نأ ةقيقحلاو « لجو زع- هلل ركاش ريغ نيرمألا الك

 هيلع لصحن ام لك لب ءاهيلع انلصح ىتح اهرّسي يذلا وهف ؛ هللا نم وهف

 معنلا هذه فيضن نأ انيلع بجاولاف ؛ هللا نمف ةدارإ وأ ةردق وأ ملع نم
e 2 ء[۳٥ : لحنلا] 4ها َنِمَه ٍةَمَمْي نم مكي امو :ىلاعت لاق «هناحبس هللا ىلإ 

 اذه كاطعأ يذلاف ؛كتراهم وأ كملعب ةمعنلا هذه كل تلصح ولو ىتح

 نوكي ال دق ملعلا وأ ةراهملا نإ مث «- لجو زع- هللا وه ةراهملا وأ ملعلا

 قفوي ال كلذ عمو قذاح رهام وأ ملاع ناسنإ نم مكف ؛قزرلا لوصحل اًببس

 !؟الطاع نوكي لب

 :ناكرأ ةثالث هل ةمعنلا ركشو

 .بلقلا يف اهب فارتعالا ١

 )١( ؛ريرج نبا ريسفتا :رظنا )٠١/٠١۷(. «روثنملا ردلا»و )١/١۴۷(.



  AEءارض دعب نم انم ةمحر هانقذأ نئلو# :ىلاعت هللا لوق باب ١ . . '

 0 ومب هلك يلا َعِمَس هنأ : ُهْنَع هللا َيِضَر َةَرْيَرُه يبا ْنَعَو

 ene eens «ىَمْعَأَو َعَرْفَأَو صرب : َليِئاَرْسِ ينب نم هلال َّنِإ»

 .ناسللاب ا ىلع ءانثلا

ِ oT 

 :هتذؤجو هتراهمل ببسلا وه هنآ هسفن لخاد ىف روعش هدنع ناك .نمف

 ىلإ الب هلا فاضأت ول كلذكو ةا كعب تاو فو

 , ىلاعت هلل ركاشب سيلف «هحراوج يف هللا :ةيصعمب لمع وأ هللا ريغ

 چ ډا ډه

 نأ :لوقي يب يبنلا عمس هنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعود :هلوق

 ,ةنسلا و نآرقلا ىف 0 ةدراولا صصقلا عيمج :«ليئارسإ ينب نم ةثالث

 اف فاو وعلا ايس اص لب a SE دوصقملا سيل

 ا تسد لاق راو اا قم یا كبك

1 Hon 

 ۱ :فسوي] بألا يلوذ ربع

 ونیو «هةثالثال تعن بصن ت يف :«ليئارسإ ينب نم» :هلوق
 .منيلستلاو ةالصلا مهيلع ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي ةيرذ مه ليئارسإ

 وهو «فورعم ءاد صربلاو «صرب هدلج يف :يأ :«صربأ» :هلوق

 اولصوت امبرو «ةيلكلاب اهجالع نكمي ال يتلا ةيصعتسملا ضارمألا نم
 . اذهلو .نكمي ال اهعفر نكل ءدلجلا يف اهعسوتو اهراشتنا مدع ىلإ اًريخأ
 نا رأل ةمككلا ئرثو» :ىلاعت لاق ءىسيعل ةيآ هللا اهلعج

 : ١١١[. :ةدئاملا]

 .رعش هسأر ىلع سيل ْنَم :«عرقأ» :هلوق
 .رصبلا دقف نم : !ىمعأ» :هلوق



 1 © . . . ءارض دعب نم انم ةمحر هانقذأ نئلواط :ىلاعت هللا لوق باب

 يأ لاق لا ؛صربألا ىتأن : کک

 ءافلا تابثإ ىلعف :«هللا دارأ» :خسنلا ضعب يفو «هللا دارأف» :هلوق

 ليئارسإ ينب نم ةثالث نإ :هريدقت قايسلا هيلع لد اًفوذحم (نإ) ربخ نوكي

 نأ نكمي الو .مهيلتبي نأ هللا دارأف مهيلع هللا معنأ ىمعأو عرقأو صربأ

 نوكي ءافلا فذح ىلعو «لدب هنأل ؛اًربخ «ىمعأو عرقأو صربأ» نوكي

 .ةينوك انه ةدارإلاو ««هللا دارأ» : ةلمج ربخلا

 رشي موتو :ىلاعت هللا لاق امك ؛مهربتخي يأ :«مهيلتبي» :هلوق

 وبل ىر ٍلْضَم ني ادله :ىلاعت لاقو ء[١۴ :ءاسنلا] ةف را

 ٤١[. :لمنلا] © 0

 رون نم هللا مهقلخ يبيغ مّلاَع مهو :ةكئالملا دحاو : «اكلم» :هلوق

 ليللا نوحبسي «نوبرشي الو ءنولكأي ال هللا ةعاطب نيمئاق مهلعجو
 باتكلا يف ةروكذم فئاظوو لامعأو لاكشأ مهل «نورتفي ال راهنلاو

 .ةتسلا ناميإلا ناكرأ دحأ وهو ءمهب ناميإلا بجيو «ةنسلاو

1 1 

 ءةلاسرلا يهو «ةكوُلألا نم ذوخأم (كلم)لا لصأو :ةغللا لهأ لاق
 مث ءكألَم راصف «يبلق لالعإ هيف راصف ؛َكلأَم هلصأ نوكي اذه ىلعو

 ءكَلَم راصف ءاًميفخت ةزمهلا تفذحو ةنكاسلا ماللا ىلإ ةزمهلا ةكرح تلقن

 .ةكئالم :ةزمهلا يتأت عمجلا يف اذهلو

 .ىلوأ عفرلاو «بصنلاو عفرلا هيف زوجي :«بهذيو» :هلوق

 .هلجأ نم يتطلاخم اوهركو ينرذقتسا : يأ :«ينرذق» :هلوق

 . هببسب : يأ ؛ ةيببسلل ءابلا : «هب» :هلوقو
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 .اًنّسَح اًدلجَو اًنَسَح اَنْوَل يطغأ ءهرذَق ُهلَع بهذ ُهَحَسَمُف : لاق

 . (ٌقاَحْسِإ ٌكَش) ْرََبلا وَ لبإلا :َل لاق ؟َكِيَلِ ُبَحَأ ٍلاَملا يأ : لاق
 1 ١ : «اهيف كَل هللا َكَراَب :َلاََو َءاَرَشع َةَق هات يطأ

 : لا ؟َكبَلِإ تا ٍءْيَش يأ : َلاَقَف ألا ىَنأفا :َلاَق
 00 e 0 .4ب سالا ينَرَدُق يذلا ينَع ُبَفْذَيَو ٌنَسَح ٌرْعَش

 1 هلأ نذإب ئربو م د ر ا نيش ی هو

 کلا نوللا لبق رّذَقلا باهذب أدب :(هرذق هنع بهذف» «- لجو زع

 امك ؛بولطملا لوصح لبق هذركملا لاوزب أدبي هنأل ؛نسحلا دلجلاو
 ١ . ةيلحتلا لبق ةيلختلا :لاقي

 لبإلا هنأ! E : ا قاحسإ كش - رقبلا وأ لبإلا :لاق» :هلوق

 .ثيدحلا ةاور دحأ قاجسإو «قايسلا هديفي امك

 !:«سوماقلا» يف لاقو ءاّقلطم لماحلا يه :ليقإ :«ءارشع» :هلوق

 كل نجع هللا اهر .«ةينامث وأ رهشأ ةرشع اهلمح غلب يتلا يه

 '.اهايإ هاطعأف كلملا نم ةبيرق تناك اهلعلو

 هنيو رْيخلا ظفل هظفل نأ لمتحي : :«اهيف كل هللا كراب» :هلوق

 :«ضحم ربخ هنأ لمتحيو «ريدقتلا نم ملسأ هنأل ؛برقألا وهو ءاعدلا :

 OE ىلع عملا O :لاق هنأك

 إ .اهيف كل هللا كراب دق

 .ثيدحلا يف يناثلا لجرلا وهو : :«عرقألا ىتأن» :هلوق

 فكي ملر ادهم :لاق ؟كيلإ بحأ ءيش يأ :لاقن» :هلوق

 0 .اًنسح اًرعشا بلط لب ءرعشلا درجمب

 ههرك حرت ناك اذإ هنأل ؛عرقلا : يأ :«هب سانلا ينرذق يذلا» لول



 AV « . . . ءارض دعب نم انم ةمحر هانقذأ نئلوط : ىلاعت هللا لوق باب

 ٍلاَملا يأ :لاَقَف .اًَسَح اَرَعَش يطأ ُهُرَذَق ُهْلَع َبَهَذَ ُةَحَسَمَف

 :َلاَق ؛ًالِماَح ةَرَقَب يِطغَأف .لبإلا وأ ُرَقَبلا :َلاَق ؟َكِبَلِإ ا

 ؟َكيَلِإ ب ُبَحَأ ٍءْيَش يأ :َلاَقَف .ىمْعألا ىَنأَ .اهيف َكَل هللا راب
 ِهبَلإ هللا د دَر ُةَحَسَمُْف . سائلا هب ُرِصْبأَف يِرَصَب لإ هللا ر : : لاق

 ةاش يطاق . ْمتَعلا :َلاَق ؟َكِبَلِإ ُبَحَأ ٍلاَملا ْيَأَف : :َلاَق .

 5ظ2غ>2# 7 00 0

 مئامعلاب مهسوؤر نوطَخُي ال مهنأ ىلع لدي اذهو E سانلا
 نم سأرلا ضعب ودبي ةمامع هيلع نوكي نأ نكمي :لاقي دقو ءاهوحنو

 .اهنم ادب امم سانلا ههركيف اهبناوج

 «قبس ام رذقلا باهذ ميدقت يف لاقي :«هرذق هنع بهذف» :هلوق

 .ناسنإلل باجتسي نأ لجو زع هللا نم ةمعن هذهو

 لدي ثيدحلا قايسو «قاحسإ نم كشلا :«لبإلا وأ رقبلا» :هلوق
 ˆ  .رقبلا يطعأ هنأ ىلع

 .ةصقلا هذه يف ثلاثلا لجرلا وه اذه :«ىمعألا ىتأف» :هلوق

 «هابحاص هبلط امك اًنسح اًرصي بلطي مل :«سانلا هب رصبأف» :هلوق

 . ةيافكلاب هتعانق ىلع لدي امم طقف سانلا هب رصبي اًرصب بلط امنإو

 لبق نم هعم ناك يذلا هرصب نأ رهاظلا :«هرصب هيلإ هللا درف» :هلوق

 . طقف سانلا هب رصبي ام وه

 بحاص هنأ ىلع لدي امك هدهز ىلع لدي اذه :«منغلا :لاق» :هلوق

 .منغلا باحصأ يف ةنيكسلا نأل ؛ عضاوتو ةنيكس

 نأ هديؤيو «ةدالولا ةبيرق ىنعملا نإ :ليق :«اًدلاو ةاش» :هلوق

 ««اذه دلوو ناذه جتنأف» :هلوق نم يتأي املو .ًالماح ىثنأ ايطعأ هيبحاص
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 نم ٍداَو اذِهِلَو ءرَمَبلا َنِم دا اذهِلَو ءيليإلا نب دار اذهل َناَكَف
 : ش .(مَنَغلا |

 لر: :َلاَقَف 1 ويي هيرو يف صَل یا نإ : لاق

 م ًٌللصاح ءيشلا نع ربعي دقف ؛بيرقلا 00
 .لوصجلا بيرق هنكل «٠ « لصحي

 يفور ا : حتفلاب ةياور هيفو «مضلاب :«ناذه جتنأف» :هلوق

 لوعفملل ةينبم اهنأ : (جتن) ةدام يف ةغللا يف لصألاو .؟ناذه حجتتم» : ةياور

 لبإلا جاتن امهل لصح :يأ ؛«جتنأ»و «رقبلاو لبإلا بحاص ىلإ ةراشإلاو :

 e ا .رقبلاو
 نم جتنملاو :اولاق «دالوأ هتاشل راص :يأ :«اذه دلوو» :هلوق

 :هل لاقي ءاسنلا ديلوت ىلوت نمو دلو نم دلوملاو «حجتن نم جتانلاو « جتنأ

 .دلوم وأ جتان وأ جتنم :هل لاقي ءاسنلا ريغ ديلوت ىلوت نمو «ةلباقلا

 ناكف :: لوقي نأ قايسلا ىضتقم : :«لبإلا نم داو اذهل ناكف» :هلوق

 د تي ةراشإلا لمعتسا هنكل ؛نيروكذملا دعبأ هنآأل ؛كلذل

 . سكعلا اذكو ءزئاج اذهو ءديعبلا

 ركل يف يبا «مسجلا يف ةروصلا :«هتئيهو هتروص يف» :هلوق ْ
 ش .امهنيب قرفلا وه اذهو «سابللاو .

 لجرا أنأ : ردت فوذحم أدتبمل ربخ : کا :هلوق

 هنكسأ 3 نأل ؛ اًئيكسم ريقفلا يمسو «ريقفلا :نيكسملاو «نیکسم

 ا a «هّلدَأو
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 مث هللا الإ مذا يل الب الث ؛يِرْفَس يف لابجلا يب ٺعطقنا دف
 ؛لاَملاَو َنَسَحلا دلجلاَو َنَّسَحلا َنوللا كاطغأ يِذَلاِب َكلأْسَأ كب

 ae ]ذي . يرَمَس يف هب ملتا اًريِعَب

 ؛اًئيش مزالي ءيش لكف ءابلاغ هل هتمزالمل ءاملا نبا ءاملا ريط يمس اذهلو

 . وبلا ظفلب هيلإ فاضي نأ حصي هنإف

 لبحلاف ؛بابسألا لابحلا :«يرفس يف لابحلا يب تعطقنا» :هلوق

 مث هكمَسلأ لإ ببسي ةدميق» :ىلاعت لاق «سكعلابو ببسلا ىلع قلطي
 هدوصقم ىلإ ناسنإلا هب لصوتي ببس لبحلا نألو ء[١٠ :جحلا] حَلَفَ

 .رئبلا يف يذلا ءاملا ىلإ ناسنإلا هب لصوتي ءاشٌرلاك

 غالبلاو «سنجلل ةيفان :«ال» :«كب مث هللاب الإ مويلا يل غالب الف» :هلوق

 ؛هيلإ لسرملا ىلإ اهلاصيإ : يأ ؛ةلاسرلا غيلبت هنمو «لوصولا ىنعمب
 .ةرورض اهيف ةلأسملاف ؛كب مث هللاب الإ يلهأ ىلإ ينلصوي ءيش ال : ىنعملاو

 لاؤسلا :«نسحلا دلجلاو نسحلا نوللا كاطعأ يذلاب كلأسأ» :هلوق

 ىنعمب يتأت «لأس» نأل ؛ءادجتسا لاؤس لب رابختسا لاؤس سيل انه

 «هتربختسا : يأ ؛نالف نع ةا :لوقت «ربختسا ىنعمبو ىدجتسا

 يذلاب كلأسأ» :لاق امنإو «هتيطعتساو هتيدجتسا :يأ ؛ًالام هتلأسو

 هيفف ؛هيلع هللا ةمعنب هركذي نأ لجأل ؛هللاب كلأسأ :لقي ملو ««كاطعأ

 ءائيكسم هنوك :نيرمأ نيب عمج هنأل ؛نيكسملا اذهل ةناعإلا ىلع هل ءارغإ

 .ءاطعإلا نايضتقي ناببس هيفف ؛ليبس نبا هنوكو

 قاحسإ ريبعتو «لبإلا يطعأ صربألا نأ ىلع لدي :؛اًريعب» :هلوقو

 0 .هعرو باب نم ةرقبلا وأ لبإلا»

 ينلصوي امنإو لبإلا بيطأ سيل :يأ :«يرفس يف هب غلبتأ» :هلوق

 . طقف يلهأ ىلإ



 ¢... ءارض دعب نم اثم ةمحر هانقذأ نئلو» : یلاعت هللا لؤق باب ۹۰

 صرب نكت ْملَ !َكُفِرْعَأ يئأك :ُهَل َلاَقَق .ةريبك قولا :َلاَقَف
 امن :َلاَقَف ؟َلاَملا َّلَجَو رع ُهّللا َكاَطْعَأَف ءاَويِقَف ءُساّنلا ُكُرَذْقَي
 ؛اَبِذاَك َتْنُك نإ :َلاَقَف .رپاگ ْنَع اربا َلاَملا اذه ثر

 .«َتْنُك ام ىلإ ُهَّللا َكَرَيَصَف

 هب قلعتم يدنع يذلا لاملا اذه : يأ :«ةريثك قوقحلا» :هلوق
 وه هللا نأ  هللاب ذايعلاو -:ىئسانتو «طقف تنأ كقح سيل «ةريثك :قوقح

 : ”لانلاو كلا .نوللاو سلا دلجلاب هيلع نم يذلا

 تلخد اذإ اهنأل ؛هيبشتلل ال قيقحتلل انه نأك :«كفرعأ ينأك» :هلوق
 نظلل وأ قيقحتلل يهف ؛قتشم ىلع تلخد اذإو «هيبشتلل يهف دماج ىلع
 1 .ةمات ةفرعم كفرعأ ينأ لاو ةابصتلاو

 هللا ةمعنب كلملا هَرْكَذ :؛سانلا كرذقي صربأ نكت ملأ» :هلوق
 «ةمعنلا ردق فرعي ىتح قباسلا بيعلا نم هيف امب هفّرَعو «هيلع
 كَل شم لأ :ىلاعت هلوقك ؛«مل» ىلع هلوخذل ريرقتلل ماهفتسالاو
 ١[. ٠ :حرشلا] ةَرْنَص

 نأ عطتسي مل هنكل هللا نم لاملا نأ ركنأ :«رباك نع اًرباك» :هلوق
 : يأ :؛ رباك نم : يأ ؟؛ضقاخلا عزن ىلع ةبوصنم «اًرباكاو .صربلا ركني

 ربكلا دارملا :ليقو ءدجلا وهو هل رباك نع «بألا وهو ينربكي نمم
 لاملا اذه سيلو «لصألا نم ةمعن يفو ةداسو ءافرش اننإ :يأ ؛يونعملا
 ةا ملا محو قلا دد اهم

 اهلو ةيطزش :«نإ» :«تنك ام ىلإ هللا كريصف اًيذاك تنك نإ» :هلوق

 فيك :ليق نإف ٠ ةمحنلا كيلع هللا ىقبأف اًقداض تنك.نإو : ينعي «لباقم
 ؟بذاك هنأ فرعي O ةيطرشلا «نإ»ب يتأي



 ۹۱ 4... ءارض دعب نم انم ةمحر هانقذأ نئلو» : ىلاعت هللا لوق باب

 ءاذهل َلاَق ام َلْنِم ُهَل َلاَقَف ءِهَتَروُص يف َعَرْقألا ىتأَو» :َلاَق

 هللا كَرَيَصَق ؛اًبْزاَك َتْنُك ْنِإ :َلاَقَف ءاذه ِهِيَلَع دَر اَم لم ِهيَلَع ّدَرَو

 .؛َتْنُك ام ىلإ

 امك تنك نإ : ىنعملاو ءمصخلا عم لزنتلا باب نم اذه نإ : بيجأ

 مل كنأو اًبذاك تنك نإو «ةمعنلا هذه كيلع هللا ىقبأف ؛كسفن نع تركذ

 : لقي ملو ءرقفلاو صربلا نم تنك ام ىلإ هللا كرّيَّصَف ؛رباك نع اًرباك هثرت
 اًريثك دري مصخلا عم لزنّتلاو .كش الب كلذ ىلع ناك هنأل ؛«لوقأ ام ىلإ»

 «[09 :لمنلا] تورت اأ ربح ل :ىلاعت هلوقك ؛ةنّقيَتُملا رومألا ىف

 ةجاحم باب نم اذه نكلو «نوكرشي امم ريخ هللا نأو ضن ال هلا قلعت

 . هتجح ضاحدإل مصخلا

 يف» :لاق انهو ءَكلَملا لعافلا :«هتروص يف عرقألا ىتأو» :هلوق

 فّرصت هنأ رهاظلاف ؛«هتئیهو هتروص يف» :لاق لوألا يفو طقف «هتروص

 ةروصلا تناك نإو «ةئيهلا نم ةبيرق ةروصلا نأ بلاغلاف ؛الإو ءةاورلا نم

 ةياور يف ءاج دقو «هوحنو سابللا يف اَعُئَصَت نوكت ةئيهلاو «ةقلخ نوكت

 ١ 1 . اهتئيهو هتروص يف : يراخبلا

 .صربألا هيلإ راشملا :«اذهل لاق ام لثم هل لاقف» :هلوق

 . عرقألا : يأ :«هيلع درف» :هلوق

 ذايعلاو - نيلجرلا الكف . صربألا :يأ :«اذه هيلع در ام لثم» :هلوق

 يذلا نيكسملا اذهل محار الو اهب فرتعم الو هللا ةمعنل ركاش ريغ - هللاب

 .رفسلا هب عطقنا

 تنك ام ىلإ هللا كدر :يأ :«هيلع تنك ام ىلإ هللا كريصف» :هلوق

 .رقفلاو هب سانلا كرذقي يذلا عرقلا نم هيلع



 نك دال لسا تح تساوت : ىلاعت هللا لوق باب 4۹۲

 ناو نيكشم لجو : : لاق .هتزوض يف ىتغألا ىنأت' : لاَ

 يف اهب مل اش ؛َةَرَصَب كيلَم دَر ياب َكنَأْسأ كلب م هللا

 د ٌدَرَق ىَمْعَأ تنك ْدَق :َلاَق . .يرفَس
2 
 كِسْمَأ :َلاَقَف .هّلل ُهَنْذَخَأ ٍءْيَشِب مويلا َكُدَهْجَأ ال ؛ ِهَّللاَوَق َتْئِش كسمأ

 ES 12 11 0 و اال اا E . ؛ مكيلثبا امنا ؛ كلام

 ناكرأ دحأ اذهو هللا ةمغنب فرتعا : 0 درف» :هلوق
 نكرلاو «معنملا ةعاط يف حراوجلاب لمعلا :يناثلا نكرلاو ءركشلا
 :رعاشلا لاق «بلقلا يف ةمعنلاب فارتعالا : ثلاثلا

 ابجخملا ريمضلاو يناسلو يدي ةا يدم اتخلا مكتدافأ

 تلا :دهجلا : (هلل هتذخأ ءيشب كدهجأ ال ؛هللاوف» :هلوق

 يف امل قباطم هناسلب هفارتعاو هةم الو عنمب كيلع قشأ ال :ىنعملاو

 .نْمْضّنلاب بلقلاب ركشلا ىلع ًالاد نوكيف «هبلق

 ش ؛ حراوجلاب ركشلا باب نم اذهل : :«تئش ام عدو تئش ام ذخ» :هلوق

 .ركشلا ناكرأ ماد حالا اذه نوكيف

 رهاظ اذهو « هليا لجأل : ىنعملاو ‹صاصتخالل ماللا : «هلب) :هلوق

 ' .كدرأ الو هنم كعنمأ ال انأف هلل هذخأت ام لكف ؛هلل هصالخإ يف

 : «ىللاعت هللا وه مهالتبا يذلاو « متربتخا : يأ :«متيلتبا امنإ» :هلوق

 امنإ» : :هلوق نأل ؛سانلا نيب ةمولعم ةروهشم مهتصق نأ ثيدحلا رهاظو

 هلع لئم نأ اًبلاغو ةيبخاضل ىرج امي املع داع نأ ىلع لدي امخيلتبا

 . نمانلا :نيب ةروهشم نوكت ةصقلا



 4۳ * . . . ءارض دعب نم انم ةمحر هانقذأ نئلو» :ىلاعت هللا لوق باب

 . "”ةاَجرْخَأ .«كيَبجاَص ىَلَع طِخَسَو ءَكْنَع هللا يِضَر ْدَقَف

 بلقلاب هللا ةمعن تركش كنأل :ىنعي :«كنع هللا ىضر دقف» :هلوق

 ف! هناحبس هللا ةمعن ارَّمَك امهنأل : «كيبحاص ىلع طخسو» :هلوق

 ش .لاملاو ءافشلاب امهيلع ّنم هللا نوكي نأ اركنأو

 اهتم يدع ىش ربعلا نع ثيدحلا اذه فو

 رابتعالا لجأل ليئارسإ ىنب ءابنأ انيلع ّصُْقَي كي لوسرلا نأ ١

 انل ٌعرش انلبق نم عرش نإ :لاق نمل ةلدألا دحأ وهو «ىرج امب ظاعتالاو

 .ةحيحص ةدعاق هذه نأ كش الو «هفالخب انعرش دري مل ام

 نم ئمعألاو عرقألاو صربألا ءاربإب - لجو زع - هللا ةردق نايب  ؟

 .مهل كلّملا حسم درجمب مهيف يتلا بويعلا هذه

 :هلوقل ؛رشبلا ةروص ىلع اونوكي ىتح نولكشتي ةكئالملا نأ ٣

 هللاو اذه نكل «ىمعألاو عرقألا كلذكو ,؛هتروص يف صربألا ىتأف»

 . ىلاعت هللا رمأب نولي امنإو مهيلإ سيل  ملعأ

 . طقف ىوق وأ يناعم وأ اًحاورأ اوسيلو ماسجأ ةكئالملا نأ 5

 .هظفلب ثيدحلا لقن ىلع ةاورلا صرح  ه

 نأل ؛ يضقملاب يأ هللا ءاضقب ءاضرلا همزلي ال ناسنإلا نأ

 .اضرلا

 )١( «ليئارسإ ينب يف ىمعأو عرقأو صربأ ثيدح باب ءءايبنألا) يف يراخبلا :هجرخأ "/

 ٤( «قاقرلاو دهزلا) يف ملسمو ٤/ مقر )۲۹1٤(.



 4... ءارض ادعب نم انم ةمحر هانقذأ نئلو# :ىلاعت هللا لوق باب 1۹4

 : تاماقم عبرأ بئاصملا دنع ناسنإللو

Eم رحم وعو  

 . بجاو وهو ءربص -

 . بحتسم وهو ءاضر -

 . بيطأو نسحأ وهو «رکش -

 ال. يهو ةبيصملا ىلع هبر ناسنإلا.ركشي فيك ومنو «لاكشإ انهو
 0 ش ْ ؟همئالت .

 رجألا نم ةبيضملا هذه ىلع بترتي امب نمآ اذإ ناسنإلا نأ :بيجأ
 .ركشت ةمعنلاو «ةمعن كلذب نوكت اهنأ فرع ميظعلا

 هيلعف ؛طخس نمو ءاضرلا هلف ؛يضر نمف» يي هلوق امأو
 وه يذلا ءاضقلا لصأب اضرلا وأ ءربصلا انه اضرلاب دارملاف ؛طْخسلا
 نيب قرفف «ميكح - لجو زع - هللا نأل هب اضرلا بجي اذهف ؛هللا لعف
 ءاهب اضرلا مزلي ال بئاصم :ىلإ مسقني يضقملاو .يضقملاو هللا لعف

 ش ش .اهب اضرلا بجي ةيعرش ماكحأ ىلإو
 ىلإ هللا كريصف ؛اًبذاك تنك نإ» :هلوقل ؛َقّلَعُملا ءاعدلا زوج 7“ 3

 7 هيلع هلآ َتَنَحَل َّنأ ةسيقلاو# :ىلاعت هللا لاق ميركلا نآرقلا يفو .«تنك ام ا ع ل ا
 م 6 نإ ابيع هَل بع نأ ةت 17 :روشلا] 4َنيذَكْلا نب دك دإ م

 . . .ملعت تنك نإ !مهللا» :ةراختسالا ءاعد يفو ۹ :رونلا] «َنيِقِدَّصلأ
 : «خلإ

 .(١؟١ص) قبس )0



 140 (... ءارض دعب نم انم ةمحر هانقذأ نئلو» :ىلاعت هللا لوق باب

 ااا مادا مرد م موو م ممم

 لجأل لزنتملا مصخلا هب رقي ال اميف مصخلا عم لزنتلا زاوج - 4

 اذه نإ :هلوق ىلع ءانب نكلو «بذاك هنأ ملعي كلملا نأل ؛مصخلا ماحفإ

 يف هدورو نايب قبس دقو ءرباك نع اًرباك هثرو لاملا نإو ءلصح ام

 للص يف وأ ىّدُه لل مال وأ اتو :ىلاعت هلوق اًضيأ هنمو «نآرقلا

 كئلوأو ىده ىلع هباحصأو ةي لوسرلا نأ مولعمو «[7؟ 4 :أبس] «ِنييُم

 اذهلو «لبإلا نم داو اذهل ناك اذهلو ءاهل ةياهن ال هللا ةكرب نأ 4

 .منغلا نم داو اذهلو ءرقبلا نم داو

 ةيضق هذه نأ وأ باجتسم ةكئالملا ءاعد نأ هنم دافتسي له - ٠

 رهظب هيخأل اعد اذإ لجرلا ناكل ؛الإو «نيع ةيضق هنأ رهاظلا ؟نيع

 . بيجتسا دق ءاعدلا نأ انملع «هلثمب كلو نيمآ : كلملا لاقو «بيغلا

 يف لذبي نأ لاملا ةمعن ركشف ؛اهبسحب ةمعن لك ركش نأ نايب ١

 «لاقملا وأ لاحلا ناسلب هلأس نمل لذبي نأ ملعلا ةمعن ركشو «هللا ليبس

 نأ رم ام اذه ريظنو .ءيش لك يف معنملا ةعاطب موقي نأ معألا ركشلاو

 قلطنملا ةيوقلا تصر ةناشنإلا ىج ال نکل سم نفذ لك ن ةا

 يف اهيلع وه سيل لاحب ناسنإلا لثمتي نأ وهو «ليثمتلا زاوج - ۲

 هيف ناك اذإ كلذ هبشأ امو ينغ وهو نيكسم ةروصب ىتأي نأ لثم «ةقيقحلا

 .كلذ هلف ؛اذه لثمب اًناسنإ ربتخي نأ دارأو ةحلصم

 امنإف» :هلوق نم ذخؤي اًرهاظو اًماع نوكي دق ءالتبالا نأ _ ۳

 .قبس امك ةروهشم مهتصقو ««متيلتبا



  ۹٩ءارضادعب نم انم ةمحر هانقذأ نئلو# :ىلاعت هللا لوق باب ١ ...#

 دمحت ام ىلإ هبحاص رجي دق هنأو «دهزلاو عرولا ةليضف - 4

 . هللا ةمعنل اًركاش ناكف ؛ايندلا يف اًدهاز ناك ىمعألا نأل ؛هابقع

 نع اًرباك هتثرو» :هلوقل ؛ةقباسلا ممألا يف ثرإلا توبث - ٠
 : ْ : (رباك

Eةدارإلاو طخسلاو اضرلا - لجو زع - هللا » 

 ةقيقح اهنأ ىلع هللاب قئاللا ىنعملا ىلع اهنوتبثي ةعامجلاو ةنسلا لهأو

 مزلي ةينوكلا نأ امهنيب قرفلاو .ةيعرشو «ةينوك :ناعون هللا ةدارإو
 نك :هل لاق اًئيش دارأ اذإف هلل اًبوبحم نوكي نأ مزلي الو دارملا عوقو اهيف

 نوكي نأ مزليو دارملا عوقو اهيف مزلي ال هنإف :ةيعرشلا امأو .نوكيف
 ىنعمب ةينوكلاو ةبحملا ىتعمب ةيعرشلا ةدارإلا :لوقن اذهلو هلل اًبوبحم

 ؟اًعرش وأ اًئوك رشلاو ريخلا ديري هللا له :ليق نإف «ةئيشملا

 ؛عقي مل اذإو ءاًعرشو اًنوك هلل دارم وهف ؛عقو اذإ زيخلا نإ :بيجأ

 اًعرش ال اًنوك هلل دارم وهف ؛عقو اذإف رشلا امأو ءطقف اًعرش هلل دارم وهف

 ىلإ بسني ال رشلا نأ ملعاو ءاًعرش الو اًنوك دارم ريغ وهف ؛عقي مل اذإو

 ؛ريخ ىلاعت هللا لْعِف لكف ؛هللا تاقولخم ىلإ نكلو ؛ هناحبس - هللا لعف

 لا : هلك يبنلا لاق اذهلو «ةمحرو ةمكح نع رداص هنأل

 .رشو ريخ اهيفف ؛هللا تاقولخم امأو .''”6كيلإ سيل

 ءةمكحلا ةفص ءافتنا يضتقي ال - هناحبس - هلل الا ةف تاو

 نع يضر اذإ ناسنإلا نإف «ةمكحلا هعم يفتنت دقف «قولخملا اضر فالخب
 الو ءيش لك يف هنع ىضري نأ ىلع هلمحت دق هتفطاع نإف الثم صخش

 :رعاشلا لاق «هنع هاضر ةدشل هتلماعم يف هسفن طبضي

 .هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ثيدح نم (۷۷۱) ملسم :هاور ()



 ۲4۷ 4. . . ءارض دعب نم انم ةمحر هانقذأ نئلو# : ىلاعت هللا لوق باب

 ايواَسَملا يِدِبُت ٍطْخّسلا َنْيَع نأ امك ةليلك بيع لك نع اضّرلا ُنْيَعو

 بضغك سيل قلاخلا بضغ نأ امك «ةمكحلاب نورقم هللا اضر نكل
 بضغ فالخب «قلاخلا بضغ عم ةمكحلا يفتنت الف ؛قولخملا

 .هبضغ ةدشل قيلي ال امب فرصتيف ةمكحلا نع هجرخي دقف ؛قولخملا

 اذإ هنإف ءهيلع دودرم هريسفتف ؛هتدارإ وأ باوثلاب اضرلا رّسَف نمو

 ولو «ىضري ال هنأ هاضتقمف «بيثي نأ دارأ : يأ ؛«يضر» ىنعم نإ :ليق

 ًاليوأت اهوُنَوَأ نكل «دوحج يفن اهوفن مهنأل ؛اورفكل ىضري ال :اولاق
 ريطخ رمأ اذُهو «ةقيقحلا يفن هانعم زاجملا نأل ؛اضرلا يفن زاوج مزلتسي

 نآرقلا يف زاجم ال هنأ :ميقلا نباو ةيميت نبا مالسإلا خيش نّيَب اذهلو .اًدج

 .زاجم ةغللا يف ءيش لك :لاق نمل اًفالخ «ةغللا يف الو

 مزلي الو ءايشألا نم ءيش يف ةلكاشملا ىلع قلطت ةبحصلا نأ - ۷

 هبشي نم :انه بحاصلاف ؛ ؛كيبحاص ىلع طخسو» :هلوقل ؛ةنراقملا اهنم

 .سؤبلا دعب هيلع معنأ هللا نأ يف هلاح

 .هب مهيلع معنأ امب - لجو زع هللا رابتخا _ ۸

 . تائيهلا وأ لاعفألا وأ لاوقألاب نوكي دق ريكذتلا نأ 9

 لجأ نم نكي مل اًئيش هسفنل بسني نأ ناسنإلل زوجي هنأ - ٠

 هللا يضر دقف» :هلوقل ؛ةروهشم ةفورعم تناك ةصقلا هذه نأ ١

 . «كيبحاص ىلع طخسو كنع



 4: مارش دعب نعاس ةر ءانقذأ نيلزؤ : ىلاعت هللا لوق باب ان

 : لاسم هيف ل

 .ةيآلا ُريِسْفَت : ىلوألا

 . ىل ادع نول : ىَنْعَم ام : ةيناثلا

 . «ِوَلِع لع مسيو آَمّنِإ# : ِهِلوَق ىَتْعَم ام : ةثلاثلا

 ,٠ .ةَميِظَعلا رَبعلا َّنْم ِةَبيِجَعلا ةّصِقلا هذه يف ام :ةعبارلا

 : لئاسم هيف

eاني هم ةف نیکو :ىلاعت هلوق يهو :ةيآلا ريسفت : ىلوألا  
 :هلوق ىف ريمضلا نأ قبس دقو ىل اده َنلوُقِل هشم ارض دعب نم

 ..سنجلا رابتعاب ناسنإلا ىلع دوعي #هفَدآ»

 ءقاقحتسالل ماللا :(ىل اده نوم :ىنعماام :ةيناثلا ©

 : .هب ريدجوإهب قيقح ينإ : ىنعملاو
 : : ل ع عبر سو 7

 نايب:قبس:دقو :#ِْلِع لع مسَيوُأ امّنإ# :هلوق ىنعم ام :ةثلاثلا ©

 0 ْ .كلذ

 قبس دقو :ةميظعلا ربعلا نم ةبيجعلا ةصقلا هذه ىف ام :ةعبارلا ©
 صربألا نيب قرفلا كلذ نمو ءاًباعيتسا سيل اذهو ءاهنم ةريثك ربع ركذ
 ء لجو زرع هللا ةمعن اًَدَحََج عرقألاو صربألا نإف ؛ىمعألاو عرقألاو

 ؛ةدعاسملا ىمعألا نم كلملا بلط امدنع «هللا ةمعنب فرتعا ىمعألاو

 ؛ هللاوف» :لاق هنأل ؛هصالخإو هدوُج ىلع اذه َلَدَق ؛«تئش ام ذخ» :لاق
 عرقألاو صربألا فالخب ءا لجو زع - هلل هتذخأ ءيشب مويلا كدهجأ ال

 ْ .- لجو زع - هللا ةمعن .نيركنم ءالخب ءاجشأ اوناك ثيح



 5259 4. . . اخلاص امهاتآ املف# :ىلاعت هللا لوق باب

 باب

 .ةيآلا 4 ًاهدتاء عيف ارش مل الج الص اَمُهنَتاَء اتل

 مَ یَا وه# :ىلاعت هلوق نم حرشلا نوكي نأ يغبني اذهلو ءاهجوزو
 ١[. :ءاسنلا] # . . . دَ يم نم

 :نالوق اهيف دَر نين ني تلک :هلوق
 صخش نم :يأ ؛ةدحاولا نيعلا :ةدحاولا سفنلاب دارملا نأ :لوألا

 ؛ءاوح : يأ «اَهَجْوَر اني َلَعَجَول :هلوقو «مالسلا هيلع مدآ وهو ءَنِّيعُم
 .مدآ علض نم تقلخ ءاوح نال

 ءهجوز سنجلا اذه نم لعجو «سنجلا سفنلاب دارملا نأ : ىناثلا

 يف امك ؛سنجلا اهب داري دق سفنلاو ءرخآ سنج نم هجوز لعجي ملو

 لآ] يشأ ني وسر ميف تعب ذإ َنينِمْؤُمْلا َلَع هلأ نم َدَقْلظ :ىلاعت هلوق
 . مهسنج نم : يأ 4[ :نارمع

 :نيرمأ نم رهاظ هتجوز ىلإ لجرلا نوكس :( الإ نْكَسَيِل 9 :هلوق
 نانئمطالاو سنألا يضتقي ام ةمحرلاو ةدوملا نم امهنيب نأل .:ًالوأ

 هل دجوي ال صاخ نوكس اذهو «ةوهشلا ثيح نم نوكس :اًيناث

 )١( ةيآلا :فارعألا ةروس 19٠.



 « . . . احًحلاص امهانآ املف#. : ىلاعت هللا لوق باب 3

weacuesedecacuesneneecenassecesceeacecacesenerenecaranenecenenondeeseensenonovesnnesuanonsnn 

 سفنلا نم وأ هسنج نم اهنوكل ليلعت : الإ كسل :هلوق
 : . ةنّيعملا

 ةينكتلا ةنسلاو نآرقلا ةرابعو ءاهعماج : يأ :4ُاَهِدَّنَتَت اًنَلَه» :هلوق
 :لاقو ء[١٤ :ءاسنلا] اسا سسك وأ :ىلاعت لاق ءعامجلا نع
 مب فأ دَقَو# : ىلاعت لاقو ء[۲۳ :ءاسنلا] «ّنهب مُكْلَخَد قلا

 رمأ همسا حيرصب هركذ نم ءايحتسالا نأك ه5 :ءاسنلا] 4 ٍضْعَب کل

 ثعد اذإ الإ همساب ءيشلا اذه ركذت نأ هركت ةميلسلا عابطلا نألو «يرطف

 ٌرقَأ دقو زعامل كي هلوق يف امك ؛هب حرصي دق هنإف كلذ ىلإ ةجاحلا

 یتح جرا ةيعاد انه ةجاحلا نأل ؛ “يكي ال اهَتْكِنَأ» : ىنزلاب هدنع
 : تاهبشلاب أردت دودحلا نألو الج رمألا نيب

 رتسي لیلا نأ امك ءرهاظ رمأ نايشغلاب ةأرملا لجرلا ولع هيبشتو

 :هلوقب ربعو ء[١ :ليللا] ننني اإ للو :ىلاعت لاق «همالظب ضرألا

 «ةجلاعملا نم ءيش هيفو «غلبأ ىَّشَعَت نأل ؛اهيشغ :لقي ملو كاَهدَّنَمَتا»
 «"«اهدهج مث عبرألا اهبعش نيب سلج اذإ» :ثيدحلا يف ءاج اذهلو

 .. .يَشْعَت اذه «اهدهج»و «نايشغ اذه عبزألا اهبعش نيب سولجلا

 مث ءةفطن :فيفخ هلوأ يف لمحلا : #اًفيِفَح النَح َََمَحو :هلوق
 ْ مكه ناقل

e 

 الو بعت ريغ نم هزواجت ءيشلاب رورملا : هي ترف :هلوق

 ' .ءايعإ الو بعت ريغ نم فيفخلا لمحلا اذه تازواجت : ىنعملاو «ءايعإ

 0507/4 «تسمل كلعل رقملل مامإلا لوقي له باب ؛دودحلا) يف يراخبلا :هجرخأ 61
 ؛ضيجحلا) يف ملسمو ١١١/١(« «ناناتخلا ىقتلا اذإ باب ؛لسغلا) يف يراخبلا :هجرخأ (۲)

 ا اغلا نم ءاملا ختمت باب



 ما 4. . . اًحلاص امهانآ املق# :ىلاعت هللا لوق باب

 غ0 ا ا

 .لمحلا رخآ يف لاقثإلا :4تآتنأ آلا :هلوق

 ىلإ داعف ؟يواو لعفلا نأل ؛ايعد :لقي ملو هلآ رع :هلوق

 . هلصأ

 هب قلعتي ءاعدلا نأل ؛ةيبوبرلاو ةيهولألاب ىتأ :4اَمُهَّيَر هلا :هلوق

 : نابناج

 .ةدابع ءاعدلاو «عاد هنأ دبعلا ةهج نم ةيهولألا بناج :لوألا

 اذهو «بولطملل ًاليصحت ءاعدلا ىف نأل ؛ةيبوبرلا بناج :ىناثلا

 ءانبر مهللا :الاق امهنأ رهاظلاو .ةيبوبرلا ثيح نم هللاب اًقْلعتُم نوكي
 .ىرخأ ةغيصب نوكي نأ لمتحيو

 .انتيطعأ : يأ : احلم اَنتْبَتَع نبا :هلوق

 «نيدلا حالص دارملا وأ ندبلا حالص دارملا له ؛(اًحيَّص» :هلوقو

 ؟تابجاولاب اًمئاق ایت نوكيف

 الإ ركذي مل نيرسفمل ا نم ريثكو «اعيمج نيرمألا امشي : باوجلا

 .اًعيمج نيرمألل

 اذه ىلع كركشب نيمئاقلا نم :يأ :4تيركلا َن كَل :هلوق
 طرشو مدقتم مسق ءطرشو مسق باوج انه ةلمجلاو .حلاصلا دلولا

 .ننوكتل : ماللاب اًنورقم ءاج اذهلو مسقلل هيف باوجلاو ٬رخأتم

 لصحي مل نكل «بولطملا لصح انه :4اًسَص اَمُهَنَاَء اَ :هلوق
 .امهاتآ اميف ءاكرش هل العج لب ءهب هللا ادَعَو يذلا ركشلا



 4. ... اخلاص امهانآ املف# :ىلاعت هللا لوق باب ْ نكح

 ؛.(؛اأاهمل» باوج اذه : اهلنا اف و ارش مل الج :هلوقو

 نانا قت STE اذهو طرشلل بقعتم باوجلاو

 ال مأ لبقتسملا يف هنيد يف حلصيأ فرعي ال اذه لثمو ءريغص وهو
 حالضلا «حالصلاب دارملا نأ ىلع نيرسفملا رثكأ ناك اذهلو ؟حلصي

 ةمعتلاب هيلع هللا لضفت لباقم ةدابعلا لعفي نأ هبر ناسنإلا ةدهاعمف : يندبلا

 00 ا ناف را نو يف ا يفي أل هنآ بلک
 ردا ال (7) . َنديَصلا نِي َنوْكَلَو َنََدَّصَل وْ ن انتَ نيک

 7 هذه .يفو ء[١۷ ۷١ :ةبوتلا] ا ضر أولو وپ اوب یلص
 ےل ا روک

 م دمج اكل انتا آَملَقَ شل نم نكت اعض اتتا٤ نیل : ىلاعت لاق

 نم ةمكخلا فرعن اذهبو «نيركاشلا نم ال نيكرشملا نم اناكف ؛ رش
 اذهلو ؛-لجو زع هللا عم ةدهاعم رذنلا نأل ؛زذنلا نع هيب يبنلا يهن

 نم هب جرختسُي امنإو ءريخب يتأي ال هنإ» :لاقو رذنلا نع ب يبنلا ىهن
 مدلك رعاظو وا ىلإ ملقلا لها ما

 لي هللا لوسر نأل ؛ ””رذنلا ميرحت ىلإ ليمي هنأ ةيميت نبا مالسإلا خيش

 ا . ريخب يتأي هنأ ىفنو هنع ىهن

 يتأي ال هنإ لاقو الإ لوسرلا هنع ىهن رمأ نم ديفتسن يذلا ام اَذإ

 نحن مب انسفنأ مازلإو انسفنأ ىلع ةقشملا الإ ديفتسن ال ؛باوجلا

 ا ١7317(. /7 «رذنلا نع يهنلا باب ءرذنلا) يف ملسم :هجرخأ )١(

 نتا ىف ملسو ۲۲۷/٤(« ءرذنلاب ءافولا باب «ناميإلا) يف|هوحن يراخبلا : جرخأو

 . هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم OYY ءرذنلا نع يهنلا باب

 .(۳۲۸ص) «تارايتخالا» :رظنا (۲)



 ۳ 4. . . اخلاص امهاتآ املفط :ىلاعت هللا لوق باب

 00 ا للا

 فرعي الو دك يوق لوق رذنلا ميرحتب لوقلاف ؛اذهلو «ةيفاع يف هنم

 مهنأ ىأرو اهترثكو سانلا ةلئسأ فرع نم الإ لوقلا اذه نزو رادقم

 .اورذن امم اًصالخ نودجي مهلعل ملاع لك ىلإ نوبهذي

 ؛اًدحاو ناك لجو زع هللا امهاتآ يذلا دلولا اذه :ليق نإف

 ؟ءاكرش لب اًكْرِش دحاولا دلولا اذه يف العج فيكف

 :هجوأ ةثالث ىلع اذه لوقن نأ :باوجلاف

 ينالفلا يلولا وه دلولا اذهب ىتأ يذلا نأ ادقتعي نأ :لوألا هجولا
 ىلإ قلخلا افاضأ امهنأل ربكأ كرش اذهف ؛كلذ وحنو ينالفلا حلاصلاو
 . هللا ريغ

 دجتف ؛نآلا ةيمالسإلا ممألا ضعب دنع دجوي ام اًضيأ اذه نمو
 هنأ نومعزي امك ؛ينالفلا يلولا ربق ىلإ يتأت دلولا اهيتأي ال يتلا ةأرملا
 .اًدلو ينقزرا !نالف يديس اي :لوقتف «- هتيالوب ملعأ هللاو هللا يلو

 ءابطألا ىلإ هتياقوو دولوملا ةمالس فيضي نأ :يناثلا هجولا

 نم دلولا اذه ّمِلَس :ًالثم نولوقيف كلذ هبشأ امو لباوقلا ىلإو مهتاداشرإو
 هللا ريغ ىلإ ةمعنلا فاضأ انهف ؛ةديج ةنقتم ةأرما ةلباقلا نأل ؛قلطلا
 ةمعنلا فاضأ هنأل ؛ربكألا كرشلا دح ىلإ لصي الو كرشلا نم عون اذهو

 .- لجو زع - هللا وهو ببسملا يسنو ببسلا ىلإ

 دلولا اذه نأ نمؤي لب «ةيبوبرلا ةيحان نم كرشي ال نأ :ثلاثلا هجولا

 مدقيف ؛ةيدوبعلا ةيحان نم كرشي نكلو «هتمحرو هللا لضفب اًملاس جرخ

 :ىلاعت لاق «هلوسرو هللا ةعاط نع هيهليو هلوسرو هللا ةبحم ىلع هتبحم

 ؛[١٠ :نباغتلا] 4 ٌةيِظَع رجا دنع لاو ةَ :كذللؤأو كلومأ امت



  Ptاخلاص امهانآ املف» : ىلاعت هللا لوق باب :٠ . «

Soeiecenenecenceemsenenevananecenenanenacananecnbanenananvessnanaseseseeassveceesesseseasnsons 

 ىلع هتبحم تمدق امبرو ةبحملا يف هلل اًدن دلولا اذه لعجت فيكف

 ش !؟هب كيلع لضفتملا وه هللاو «هللا ةبحم

 دلولا اذه يف العجي نأ عذال دقن ؛ «اًمهنتا الق :هلوق يفو

 مَع هلآ لَم :لاق مث هب لضفتملا وه هللا نأ عم «هللا عم اًكيرش

 5 1 3 ا و 1 م درس ءو

 : اهريغو مانصألا هذه نم هب نوكرشي امع .سدقتو عفرت : يأ ؛ 4 وكرسي

 دن نب مُكَقَلَس» :هلوق نأ ىلع ةلاد اهدجو ةيآلا لمأت نمو

 نم هجوب ءاوحو مدآل ضْرَعَت اهيف سیلو «دحاو سنج نم : يأ ؟4ةَدِحَو

 هل يذلا حيصفلا يبرعلا بولسألا ىلع اًيراج اهيف قايسلا نوكيو ءهوجولا

eميف كعب دإ َنينِمْؤُعْلا َلَع هلأ نم دق  

 ا اذهبو «مهسنج نم :يأ ؛4٤ :نارمع لآ] «ْعِيْشأ ْنَي

 .ةريثك تالاكشإ نم ناسنإلا ملسي نّيبلا حض 0

 ؛ ويو سف نيف : ىلاعت هلوقب دارملا نأب يناثلا لوقلا ىلع امأ

 مكقلخ ةيآلا ىنعم نوكيف ؛ءاوح ١[: :ءاسنلا] 4اَهَجِوَو اني َلَعَجَو» «مدآ

 املف «هب تّرمَف « ءاًميفخ المح تلمح ءاوح مدآ عماج املف . .ءاوحو مدآ نم

 نم نكن ادص اتيت "نيل : E N نا 1 تار داتا

 ءاوحو مدآ كرشأف (امهلتاء آمي کرس م ج الص اَمُهنَناَ آلف كتل

 اَنَع هلأ لفل «ةدايع كارشإ ال ةعاط كارشإ هنإ :اولاق نكل 27

 هللا يضر سابع نبا نع يورملا ىلع قبطنم ريسفتلا اذهو 24 نركِرْسي

 .هنالطبو هفعض هجو.- ىلاعت هللا ءاش نإ نيبئسو ءامهنع

 : يأ: ؛ ودا و نيف نیل :ىلاعت هلوقب دارملا نأ : :ثلاث لوق كانهو

 ىلإ مدآ نم هي يأ ؛عونلا ىلإ نيعلا نم لقتنا اَهلَّمََت مَ «ءاوحو مدآ

 ءاوحاوإ 0 لسلست يذلا ناسنإلا نيشت املف : يأ «هونب مه يذلا عونلا



 م.م 4#. . . اًحلاص امهانآ املفط : ىلاعت هللا لوق باب

 ؛ هللا ٍرْثْعِل بعم مسا لك ميرخت ىلع اوَقَمتا» :مْرَح نبا لاق

OTT0 كلذ نشأ اهو هةيفكلا  

 « نكرم اَمَع ُهَّنَأ لفل :ىلاعت لاق اذهلو هرخآ ىلإ ...هتجوز

 َدَقَلَو# :ىلاعت هلوق نآرقلا يف كلذ ريظنو «ناكرشي امع لقي ملو عمجلاب

 انلعج :يأ ؛[5 :كلملا] يِ اً اهلج َحيِدَصمب ايدل ةا ار

 هلوقو ءاهسفن حيباصملا تسيلو نيطايشلل اًموجر اهنم ةجراخلا بهشلا

 مدآ يف ةيآلا لوأف اذه ىلعو «عونلاب هانلعج :يأ ؛[17 ١7 :نونمؤملا]

 هيفو ءهجو هل ريسفتلا اذهو .عونلا ىلإ نيعلا نم مالكلا راص مث رو

 . رئامضلا تتشتل ةكاكرلا نم ءيش هيف نكل «كرشلا نم ءاوحو مدآ هيزنت

 دارملا نأل عمجف ؛4ةركرني اَنَع هلأ للعف# :ىلاعت هلوق امأو

 امك ؛اًعومجم امهيلإ ريمضلا دوعي نأ حصف «سنجلا اذه نم نانثا ىنثملاب

 ملو [4 :تارجحلا] 4ول َنِنِمْؤُملا نم ِنادََْط نإَو# :ىلاعت هلوق يف
 .ةعامج نيتفئاطلا نأل ؛اتلتتقا : لقي

 دع د و

 يتلا ةيعرشلا ةلدألا دحأ عامجإلاو ءاوعمجأ :يأ :«اوقفتا» :هلوق

 . سايقلاو «عامجإلاو «ةنسلاو «باتكلا :ىه ةلدألاو «ماكحألا اهب تبثت

 دبعو «لوسرلا دبعو « نيسحلا دبع : لثم :«كلذ هبشأ امو» :هلوق

 . يلع دبعو ‹ حيسملا

 °«. . .مهردلا دبع سعت ءرانيدلا دبع سعت» : ل هلوق امأو

 ةريره يبأ ثيدح نم ؛(۳۲۷ /۲ «وزغلا يف ةسارحلا باب ءداهجلا) يف يراخبلا :هجرخأ )١(

 . هنع هللا یضر



 4... اخلاص امهانآ املفإ :ىلاعت هللا لوق باب نحل

 1 كلطنلا دبع اشاخ

 ءايشألا هذه ةبحمب كمهنملا هّبشف ءاّمَّلَع سيلو فصو اذهف ؛ثيدحلا

 وهف ؛رانيدلا دباع :كلوقك ءاهل دباعلاب هللا يضري ام ىلع اهل م ٌدقُملا

 ْ عجيل ضراعي الف «فصو

 (ام) اهيلع تلخد اذإ ةيئانثتسالا اشاح :«بلطملا دبع اشاح» :هلوق

 دبعل ةبسنلابو .رجلاو بصنلا هيف زاج الإو ءاهدعب ام بصن بجو

 ضب لاقف «هيف فلثخم وهف ؛هميرحت ىلع عامجإلا نم ىنثتسم بلطملا
 : لاق كك لوسرلاو ميرحتلاب لوقن نأ نكمي ال :ملعلا لهأ

 بلطملادبع بانا بذكال يبنلااسنا»

 دجو اذإ الإ بلطملل دّبعُي نأ زوجيف ؛اًمارح لعفي ال كك يبنلاف

 ديبعتلا ميرحت باوصلا نكلو هللا همحر مزح نبا ريرقت اذهو «خسان

 .:لك هلوق امأو «بلطملا دبع هنبا يمسي نأ دحأل زوجي الف ؛بلطملل

 ءءاشنإلا باب نم سيلو رابخإلا باب نم وهف ؛«بلطملا دبع نبا انأ»

 یه هنأ ه6 هنع درب ملو «بلطملا دبع همسا اًذج هل نأ ربخأ لك يبنلاف

 ىلع' اًدحأ رقأ هنأ الو «كلذب هتباحص دحأل نذأ هنأ وأ ءبلطملا دبع

 نيب قرفو ءرابخإلا يف ال مكحلا يف مالكلاو تكطنلا دب همست

 ونبو مشاه ونب امنإ» :ةاب يبنلا لاق اذهلو «رارقإلاو ءاشنإلا نيبو رابخإلا
 .فانم دبعب يمستلا زوجي الو «دحاو ءيش فانم دبع

 ملكتي كي لوسرلاف ؛رفاكب سيل رفكلا يكاح نإ :ءاملعلا لاق دقو

 و ؛(۳۲۲ /۲ «داهجلا يف هريغ ةباد داق نم باب ءداهجلا) يف يراخبلا :هجرخأ )١(
 : . هنع اللا يضر بزاع نب ءاربلا

 نع ؛(۲/١٠٠٤ .مامإلل سمخلا نأ ىلع ليلدلا نمو باب «سمختلا) يف يراخبلا : جرا 2م



 ۳۹4۷ 4... اًحلاص امهانآ املفط :ىلاعت هللا لوق باب

 تلمح ؛ ؛ْمَدَأ اًماَسَعَت امَل» : لاق ؛ِةيآلا يِف ساّبَع نبا ِنَعَو

 000 يِنْلا اًمكيجحاَص تا :َلاَقَك ‹سيلبإ اًمُهاَنَأَك

 ُهَقْشَيَف ءِكِنطَب ْنِم ٌحُرْخَيَف ءِلْيِإ ن يرق هل يلجأ وأ يئاعيطُل

 ّجَْرْخَف اعط نَا ااف را دع ا ءاَمُهْفْوَحُي د ؛ّنّلَعْفَألَو

 ولولا في هيك ذأ ءاَمْهَ رد ااا ؛ْتَلَمَح د

 اف هرس مل المج :ُهْلْوَق ؛ِثِراَحلا َدْبَع ُهاَيمَسَف
 ٩ قا ا نبا ءور . 24 مهنا

 هللا ريغل دّبعُي نأ زوجي ال هنأ باوصلاف ؛ىضمو ىهتناو عقو دق ءيش نع

 نم هللا ريغل ديبعتلا نوكيف ؛هيلعو «هريغ الو بلطملا دبعب ال اًقلطم

 . كرشلا

 هنأل ؛سئي اذإ سلبأ نم :ليقف «ليعفإ نزو ىلع :«سيلبإ» :هلوق

 .يناعيطتل هللاو :يأ ؟ةّيمَسَق ةلمج :؛يناعيطتل» :هلوق

 .لاعوألا ركذ وه :«لْيِإ» :هلوق

 دارأف «همسا هنأل ؛مسالا اذه راتخا :«ثراحلا دبع هايمس» :هلوق

 . هسفنل هادبعي نأ

 نم نوكي نأ زوجيو «لوألا ديدهتلا لصحي مل :هاّئيم جرخف» :هلوق
 . ايم هنجرخألو» : لاق هنألو ,«نلعفألو» : ةلمج

 )١( روصنم نب ديعسو «(۲۷۵ /1) اريثك نبا ريسفت» يف امك متاج يبأ نبا :هجرخأ )۲/

. (TAY 



 a :ىلاعت هللا لوق باب - ۳۰۸ 0٠١

 لَو ا هعيش : لاق داق ْنَع حيجص دنس ُهَلَو

 1 ْ . (هتَداَبِع يف نكي

 ايام نيو :ِهِلْوَق يف ءِدِهاَجُم ْنَع حيجص ٍدَئَسِب لَو

 . ؛اًناَسْنِ َنوُكَي آل ْنَأ اَْْشَأ» : لاق ؛ الص

 .امهرْيُعَو ديعسو ِنَسَحْلا نع ُهاَنْعَم َرُكْذَو

 ىف:ال «هب امهرمأ اميف هاعاطأ :يأ :«هتعاط ىف ءاكرش» :هلوق
 ادا ةا ولف دالا ةعاطلا ن قرر ها نيكل كلولا ذيع نعل دالا
 نکلا :ةدابعلا يف هللا عم اكيرش هلعجي مل هللا ةيصعع يف اًصخش عاطأ
 ا ' .هللا ةيصعم يف هعاطأ

 56 ءاوحو مدآ فاخ : يأ : اًناسنإ نوكي ال نأ اقفشأ» :هلوق

 . كلذ ريغ وأ اًينج وأ اًناويح

 هللا همحر نسحلا نأ حيحصلا نكل :«نسحلا نع هانعم ركذو» :هلوق
 مدآ.ينب نم نوكرشملا اهب دارملا نإو «ءاوحو مدآ ريغ ةيآلاب دارملا نإ :لاق

 ىلعف ؛نحن امأ» :لاقو «هريسفت» يف هللا همحر ريثك نبا كلذ ركذ امك.

 :قايسلا اذه نم دارملا سيل هنأو ءاذه ىف هللا همحر يرصبلا نسحلا بهذم

 ها POT قل نع ذا ملا اقع فارع مدآ

 :هوجو نم ةلطاب ةصقلا هذهو

 اذهو يع يبنلا نع حيحص ربخ كلذ يف سيل هنأ :لوألا هجولا

 :ةضقلا هذه نع مزح نبا لاق دقو «يحولاب الإ ىَّقلَتُت ال يتلا رابخألا نم

 ش .ةعوضومإ ةبوذكم ةفارخ ةياور اهنإ

 .(۲۷۵ /۲) ةريثك نبا ريسفت”و '+(494 ۰۹۸ /۹) «ريرج نبا ریسفت» :رظنا (۱)
(r /) (0 : 



 ۳۰۹ 4 . . . اخلاص امهانآ املف :ىلاعت هللا لوق باب

 امهلاح ناكل ؛ءاوحو مدآ يف ةصقلا هذه تناك ول هنأ : يناثلا هجولا

 مظعأ كلذ ناك ؛هيلع اتام :انلق نإف هيلع اتومي وأ كرشلا نم ابوتي نأ امإ
 : ةقدانزلا ضعب لوق نم

 لاب هيتباب هيتئب هجيوُرَتِو ٌةلاَعِفواَمَدآاَنْرَكْداماذإ

 انزلا ٍرصْنُع نم سانلا َعيمج نأو جاف ٍلْسَن نم َقْلَخلا دأب انْمِلَع

 نإو «ةيرفلا مظعأ دقف كرشلا ىلع ءايبنألا نم دحأ توم زّوَج نمف

 امهأطخ ركذي نأ هتمحرو هلدعو هللا ةمكحب قيلي الف ؛كرشلا نم ابات ناك

 مدآ نم ةئيطخلا هللا ركذي نأ عانتمالا ةياغ عنتميف «هنم امهتبوت ركذي الو

 هئايبنأ ضعب ةئيطخ ركذ اذإ ىلاعت هللاو ءامهتبوت ركذي ملو ءابات دقو ءاوحو

 ةرجشلا نم لكأ نيح هسفن مدآ ةصق يف امك اهنم مهتبوت ركذ هلسرو

 . كلذ نم اباتو هجوزو

 .ءاملعلا قافتاب كرشلا نم نوموصعم ءايبنألا نأ :ثلاثلا هجولا

 مدآ ىلإ نوتأي سانلا نأ ةعافشلا ثيدح يف تبث هنأ : عبارلا هجولا

 عقو ولو «ةيصعم وهو “:رجشلا نم هلكأب رذتعيف «ةعافشلا هنم نوبلطي

 .ىرحأو ىلوأو ىوقأ هب هراذتعا ناكل ؛كرشلا هنم

 :لاقو امهيلإ ءاج ناطيشلا نأ ةصقلا هذه يف نأ :سماخلا هجولا

 ديري نم هلوقي ال اذهو .«ةنجلا نم امكتجرخأ يذلا امكبحاص انأ»

 يذلا امكبحاص انأ» :لاق اذإف «هلوق لوبق برقي ءيشب يتأي امنإو «ءاوغإلا

 اًدبع ناك هنإ حون عم انلمح نم ةيرذ» :ىلاعت هللا لوق باب «ريسفتلا) يف يراخبلا :هجرخأ )١(

 نم ؛(١/184١ «ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ باب «ناميإلا) يف ملسمو ٠٠١(« /۳ .«اًروكش

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح
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 : لئاسَم هيف ٠

 هللا ٍرْيَغِل ٍدّبَعُم مسا لك ٌميِرْحَت : ىلوألا

 هنف نالبقي الف ءامهل ودع هنأ نيقيلا ملع ناملعيسف ؛«ةنجلا نم امكتجرخأ

 ينرق هل نلعجأل» :ةصقلا هذه يف هلوق يف نأ :سداسلا هجولا

 ' هنأل' ةيبوبرلا يف كرش اذهف ؛هقح يف نكمم كلذ نأ اقَّدصُي نأ امإ :«ليإ

 امهو هلوق البقي نأ نكمي الف ؛اقَّدِصُي ال وأ هللا الإ كلذ ىلع ردقي ال
 ٠ .هقح ىف نكمم ريغ كلذ نأ ناملعي

 ريمضب 4رس اّمَع هلآ لعل :ىلاعت هلوق :عباسلا هجولا
 .ناكرشي امع :لاقل ؛ءاوحو مدآ ناك ولو «عمجلا

 ال هنأو ءاهساسأ نم ةلطاب ةصقلا هذه نأ ىلعأ لدت هوجولا هذهف

 . «لاوحألا نم لاح يأب كرش امهنم عقي نأ ءاوحو مدآ يف دقتعي نأ زوجي

 أ ؛اذه ىلعو «ملعلا لهأ قافتاب هنم نوؤربم كربشلا نع نوهزنم ءايبنألاو

 اًكرش اوكرشأ نيذلا مدآ ينب ىلإ ةدئاع اهنأ انفلسأ امك ةيآلا ريسفت نوكيف

 .اًدحوم مهنمو اًكرشم مهنم نإف ءايقيقح

 : لئاسم هيف

 ىلع عامجإلا نم ذخؤت :هللا ريغل دّبعم مسا لك ميرحت :ىلوألا ©
 «نيدلا يف اهيلع دمتعي يتلا لوصألا نم ثلاثلا لصألا عامجإلاو «كلذ
 يف ٌّمَُعَرتَل نإق# :ىلاعت هلوقل ؛لصح اذإ ةجح هنأو نكمم هنأ حيحصلاو

 ؛لدت ال ةيطرش هذه «نإإ#و 2109 :ءاسنلا] لوسا ولأ ىلإ هدر وی



 ۳1۱ 4. . . اًحلاص امهاتآ املف# : ىلاعت هللا لوق باب

 .ةيآلا ُريِسْفَت : ةيناثلا

 .اَهُتَميِقَح ْدَصُفُت ْمَل ِةَبِمْسَت ِدَوَجُم يف َكْرَّشلا اذه َّنَأ : ةثلاثلا

 هنم ملعف < ءهلوسرو هللا ىلإ ٌدرملاف ؛ ؛عقوو ضِرُف نإ لب «عزانتلا عوقو ىلع

 لاق اذهلو ءَهنيَب ىلإ جاتحي عامجإلا ءاعدا نكل . .ةجح وهف انعمجأ اذإ اننأ

 فلسلا هيلع ناك ام طبضني يذلا عامجإلا ؛ةيميت نبا مالسإلا خيش

 :دمحأ مامإلل ليق املو ءةمألا ترشتناو فالتخالا رثك مهدعب ذإ ؛حلاصلا

 مهلعل هيردي امو :لاقو كلذ ركنأ ؛اذك ىلع اوعمجأ :لوقي اًنالف نإ

 ؛كلذ لاق دمحأ مامإلا لعلو . بذاك وهف «عامجإلا ىعدا نمف ءاوفلتخا

 مههبشو مهليطعت تابثإ ىلإ نوعرذتي اوناك ليطعتلا لهأو ةلزتعملا نأل

 .كلذ هبشأ امو «نيققحملا عامجإ اذه :نولوقيف « عامجإلاب

 لوق نأو «بلطملل ديبعتلا زوجي ال هنأ حيحصلا نأ قبس دقو

 اًرارقإ سيلو رابخإلا ليبق نم هنأ '”بلطملا دبع نبا انأ» : لي لوسرلا

 دقو هللا ريغل اًدبعم ناك نإو هيبأ ىلإ بستني نأ هل ناسنإلاو «ًءاشنإ الو

 باب نم هنكل هللا ريغل ديبعت اذهو :©”«فانم دبع ينب اي» :ِِلَك يبنلا لاق

 . رابخإلا

 التاء اَن :ىلاعت هلوق ينعي :ةيآلاريسفتا :ةيناثلا »

 .اهريسفت قبسو «ةيآلا € . . .اًِلَص
 اذهو :اهتقيقح دصقت مل ةيمست درجم يف كرشلا اذه نأ :ةثلاثلا ©

 «ةيآلا ريسفت يف امهنع هللا يضر سابع نبا نع ركذ ام ىلع ءانب

 .005ص) قبس (۱)

 نم مكسفنأ اوذقنأ !فانم دبع ينب اي ...» :هيفو «هنع هللا يضر ةريره ا قفز

 .ثيدحلا .٠ . .رانلا

 «(۲۹۱/۲ «براقألا يف دلولاو ءاسنلا لخدي له باب ءاياصولا) يف يراخبلا ا

 .(۱۹۲/۱ .نيبرقألا كتريشع رذنأو» :ىلاعت هلوق يف باب «ناميإلا) يف ملسمو
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 . مَعْنلا َنِم ةْيِوّسلا ٌتنبلا ٍلُجّرلل هللا: َدَبِه َّنَأ : ةعبارلا

 ٍكْرّشلاَو ةَعاطلا ىف ِكْرّشلا َنْيَب َقْرَقلا ٍفَلَّسلا ُرْكَذ : ةسماخلا

 ئ 000 والا يف
 نأ ال نا فارق ف كرش هنأو «ةقيقح قح كرشلا اذه نأ :تاويصلاو
 م اني قع الا ام نورس :اهسفن ةيآلا يف ىلاعت لاق اذهلو «ءاوحو مدآ

 . مدآ ينب نم عقاولا يقيقحلا كرشلا اذهف + نوقع

 نع :معنلا نم ةيوسلا تنبلا لجرلل هللا ةبه نأ :ةعبارلا ©
 ىتأو ءاّيوس اًرشب :يأ ؛(اًخلص» :هلوقب دارملا نأو ءةصقلا توبث
 ءمقنلا نم تنبلا ةبه نأ نوري نالا ضعي نذل اولا نود تنبلاب فلؤملا
 . روتي 09 21 هدي وزن هو ل قالا مُهَدَحَأ َرْيِم اًدإَو# :ىلاعت لاق

E6 همنا ياذا نب شيت نحل لع كسلا اذ  
 ss دلولا ةبهف ؛الإو :ء[09 58 : لحنلا] دوك
 , اهي تنبلا ةبه تناك نإو «ىثنألا ةبه نم ةمعن ربكأ وه لب ءاًضيأ معنلا
 .اهيلع ماقو اهاّبرو اهلفك نميف ميظع رجأ

 ٠ يف كرشلاو ةعاطلا يف كرشلا نيب قرفلا فلسلا ركذ : :ةسماخلا ©

 تناك اذإ ةعاطلاف ؛ةدابعلا ن نيبو ةعاطلا نيب قرفلا نيب كلذ نيو : ةدابعلا

 . ةغاطلا امأو . هتعاط هللا ةدابع نإف «ةدابعلا نيبو اهنيب قرف الف ؛هلل ةيوسنم

 ؛ ال نكل يك لوسرلا عيطن نحنف «ةدابعلا ريغ اهنإف ؛هللا ريغل ةبوسنملا
 ` كرشلافق .ههركي وهو ايندلا كولم نم اَكِلَم عيطي دق ناسنإلاو «هدبعت

 هل للذتأو هللا بحأ امك ًالذو اًميظعتو اًبح ال هتعطأ يننأ : :ةعاطلاب

 ىلع ءانبو .قرفلا وه اذه «طقف هرمأل عابتا هتعاط نكلو هاو

  ىلخ ينيم اذهو «ةدابع هادبعي مارب ءاوحو مدآ نإف ؛ةصقلا
 . ةصقلا ةحص
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 باب

 دو ا ا او ا ا - قتلك ااا و
 ت ر

 .ةيالا . 4 دلما

 عماج باتكلا اذه نأل ؛تافصلاو ءامسألا ديحوتب قلعتي بابلا اذه

 ءامسألا ديحوتو «ةيبوبرلا ديحوتو «ةدابعلا ديحوت :ةثالثلا ديحوتلا عاونأل
 .تافصلاو

 هل تبث امب - لجو زع هللا دارفإ وه :تافصلاو ءامسألا ديحوتو
 . ليطعت الو فييكت الو ليثمت الب «ةقيقحلا هجو ىلع لامكلا تافص نم

 نم بكرم ديحوتلاو «دٌحوت مل َتْلْئَم نإو «تبثت مل تلطع اذإ كنأل
 : تلق اذإ الثمف ءهادع امع هيفنو دّحّوُملل مكحلا تابثإ : يآ ؟يفنو تابثإ

 «مايقلا هل تضل مئاق ريغ ديز :تلق اذإو ؛ مايقلاب هدحوت مل ؛مئاق ديز

 ؟هللا الإ هلإ ال : تلق اذإو .مايقلاب هتدحو ؛ديز الإ مئاق ال :تلق اذإو

 ؛دحأ هلثامي نأ نود تافصلاو ءامسألا هلل تبثأ اذإو «ةيهولألاب هّندَخَو

 «ليطعت اذهف ؛هنع اهتيفن نإو «تافصلاو ءامسألا ديحوت وه اذهف

 . كارشإ اذهف ؛تلثم

 ربخلا ميدقت انه ديحوتلا قيرط : ىس مام اسلا ہیر :ىلاعت هلوق
 . هلل ءامسألا ديحوت ةيآلا يفف ؛رصحلا ديفي ريخأتلا هقح ام ميدقت نأل

 ىنعمو «ليضفت مسا يهف ؛نسحأ ثنؤم :4َققْمْحْلال :هلوقو
 اذه ىلع لدي ليضفتلا مسا نأل ؛هلمكأ نسحلا يف ةغلابلا :يأ ؛ ىنسحلا

 )١( ةيآلا :فارعألا ةروس 18٠.
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 .ديز :لثم اًقلطم نوكي دق ليضفتلا مسا نأل ؛قلطم انه ليضفتلاو
 لينضفتلا انهو .ورمع نم لضفأ ديز :لثم اًديقم نوكي دقو «لضفألا
 يف ةغلاب ىلاعت هللا ءامسأف :4َىَسلَل ماسالا لول :لاق هنأل ؛قلطم

 امو .ًالامتحا الو اًضرف ال صقن اهيف سيل ءهجو لك نم هلمكأ نسحلا
 ربخيو ءيشلاب هنع ربخُي هللا نأل ؛هللا هب ىّمسُي امم عسوأ هللا نع هب ربُحُي

 ديرملاو ملكتملاو اًخدم نمضتي ال ءيشلا نأ عم ؛ديرملاو ملكتملاب هنع

 الف ؛كلذب هللا ىمسي الو هجر نم ام ريغو هجو نم احدم ناتعضني

 : .هنع كلذب ربخي نكل «ديرملاب الو ملكتملاب الو ء ءيشلاب ىمسي

 :ىلاعت هللا. ءامسأ ىف ةمّيق ثحابم انل قبس دقو

 ؟فاصوأ وأ مالعأ ىلاعت هللا 'ءامسأ له : لوألا

 ؟ةنيابتم وأ ةفدارتم هللا! ءامسأ له : ىناثلا

 ؟هريغ وأ هللا يه هللا ءامسأ له : ثلاثلا

 ا . ةيفيقوت هللا ءامسأ : عبارلا

 ودب ةر وفم ريغ هللا ءامسأ : سماخلا

 مسالاب نمؤت نأ بجي هنإف ؛ةيدعتم تناك اذإ هللإ ءامسأ :سداسلا
 .هنإف E ءرثآلاب ناسا س خلا مكحلابو ةفصلاو

 : .ةفصلاو مسالاب ن نمؤت نأ بجي

 : هانعم هللا ءامسأ ءاصحإ و

 و اًطفل اهب ةطاحإلا

 اهلعجت ناب كلذو اّ رعد یا هرقل ١ ؛اهب هللا ءاعد  ؟



 ماو 4... ىنسحلا ءامسألا لو :ىلاعت هللا لوق باب
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 . كلذ هبشأ

 «هتمحرل ضرعتت ميحر هنأ تملع اذإف ءاهاضتقمب هلل دبعتت نأ ۳

 لوقلا تيقتا عيمس هنأ تملع اذإو «هترفغمل ضرعتت روفغ هنأ تملع اذإو
 .هاضري ال يذلا لعفلا تبنتجا ريصب هنأ تملع اذإو ءهبضغي يذلا

 ناسلب نوكي دق ءاعدلاو «لاؤسلا وه ءاعدلا : ابي مدد :هلوق
 كلذو لاحلا ناسلب وأ ءاذكهو روفغ اي يل رفغا !مهللا :لشم ءلاقملا
 نأل ؛ةدابع ءاعدو ةلأسم ءاعد ءاعدلا نإ :ءاملعلا لاق اذهلو ءهل دبعتلاب

 رمألاو .هباقع فاخيو هللا ةمحر هلاح ناسلب وجري دبعتملا نأ رمألا ةقيقح
 دعب الإ اهب هللا ءاعد نكمي ال هنأل ؛اهتفرعمب رمألا نمضتي اهب هللا ءاعدب

 نإ :رضاحلا انتقو ىف نينهادملا ضعب هلاق امل اًفالخ اذهو .اهتفرعم
 هلا ةحناحب وهف ةدئاق ال تاقلفلاو ءامسألا يف ثحبلا

 نأ نوديري مأ !؟تافص الو هل ءامسأ ال اًئيش اودبعي نأ نوديريأ

 اذهو !؟مهعم ةرظانم الو لدج لصحي ال ىتح نيفّرحملا ءالؤه اونهادي

 هللا نأ عم «تافصلاو ءامسألا يف اوثحبت ال :سانلل لاقي نأ ريطخ أدبم

 هللا ءامسأب انملع بوجو يضتقيو «بوجولل رمألاو .اهب هئاعدب انرمأ
 اهل نأ دب ال لب «يناعملا نع ةدرجم ءامسأ اهملعن ال اننأ اًضيأ مولعمو
 نإو «هيف ةدئاف ال ةدرجم اًظافلأ اهملع نأل ؛اهيف ثحبن نأ دب الف ىناعم

 . ةدئافلا لامك هب لصحي ال هنإف ؛ ظفللاب دبعتلاب ةدئاف ةف ر

 :ناينعم هل هئامسأب هللا ءاغد نأ ملعاو

 ءءامسألا كلت هيضتقت امب هلل دبعتت نأب كلذو «ةدابعلا ءاعد :لوألا
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 0 َبتِجتْسَأ نوُعْدَأ مكحُيَر َلاََو## :ىلاعت لاق «ةدابع ءاعدلا ىلع قلطيو

 ا :لقي ملو ء[١٦ :رفاغ] 4ِقَداَبع َنَع َنورْكَتِْم تيد َّنِإ
Eةدابع ءاعدلا  . 

 و ا ىلع ل را فكن

 أ هللا: ةرفغمل ضرعتت دئنيحو «ةرفغملا ىلع لدي روفغلاو..اهلعفتو

 ::بيرقلاو .كلذ هبشأ امو كلذك رافغتسالاو ةبوتلا ةرثكب  لنجو زع

 .دبعلا نوكي ام برقأو ءاهريغو ةالصلاب هنم برقلا ىلإ ضرعتت نأ ىضتقي

 '.عمنسلا ىضتقمب هلل دبعتت نأ يضتقي :عيمسلاو .دجاس وهو هبر نم

 نأ يضتقي :نمصيلاو: كتم هاضري الو هبضغي ًالوق هللا عمست ال ثيحب

 . كنم ههركي ًالعف كنم ىري ال ثيخب رصبلا كلذ ىضتقمب هلل دبعتت

 اهب السوتم كلاؤس يدي نيب اهمدقت نأ وهو «ةلأسملا ءاعد : يناثلا

 ۰ . ىلاعت هللا ىلإ:

 : ىل رقغافت : ِهيِلَكَع لاقو «ينمحراو يل رفغا !مويق اي !يح اي : الغم

 اعد اذإ ناسنإلاو ,”:ويحرلا روفغلا تنأ كنإ ىنمحراو كدنع نم ةرفغم

 ..ةباجإلل اًببس نوكي نأ اًبلاط مسالا اذهب هنر ىلع ىنثأ دقف ؛للعو

 هئامشأب هللا ىلع ءانثلاف ؛ةباجإلل ببس هل ةبوبحملا وعدملا ةفصب لسوتلاو

 ش ا . ةباجإلا بابسأ نم
 'اوكرتا : اروا : 4 توي را اورول :ىلاعت هلوق

 مهدعوت مث .لوصوملا ةلص نودحلي ةلمجو (هب لوعفم : يأ #

 ركذلا) يف ملسمو 758/١(« «مالسلا لبق ءاعدلا باب «ناذألا) يف «يراخبلا :هجرخأ )١(

 هللا يضر ركب يبأ ثيدح نم ؛(٤/۲۰۷۸ «رکذلاب توصلا ضفخإ بابحتسا باب «ءاعدلاو



 سني 4... ىنسحلا ءامسألا هللو# :ىلاعت هللا لوق باب

 لادن ماب 244 تا كمان هل واو كريه ع بع هم عه عام هو هن عع ع و وهب اع هع هو مم وو هم ع م عموم وول عع »7

 هءازج نوزجيس :يأ ؛داحلإلا وهو ولم أوك ام َدَورَجْيَسل :هلوقب
 ةراشإ ءازجلا نع لمعلاب ىلاعت هللا ربعي اذِهَلو ءاًمامت لمعلل قباطملا
 ال :يأ ؛مهورذ :ىنعملاو .هلمع ردقب الإ ناسنإلا ىزجي ال هنأو «لدعلل
 ىنعملا سيلو «ناودعو لالض ىلع مهنإف :مهقيرط الو مهكلسم اوكلست
 لمتحيو ءهملظ ىلع ملاظلا كرتي ال ذإ ؛مهل قحلا نايبو مهتحصانم مدع
 نم ذوخأم :داحلإلاو .نيدحلملل اًديدهت «اوُرَو # :هلوقب دارملا نأ
 ربقلاب رفحلا ا ءلام ىنعمب دحلأو دحل «ليملا وهو .دحللا
 1 . ةلبقلا ةهج ىلإ لئام هنأل ؛اًدحل

 : عاونأ وهو ءاهيف بجي امع اهب ليملا :هللا ءامسأ يف داحلإلاو

 وأ تافيضلا نم هيلع تلد ان وأ اسال نم ايه ركي نأ كوألا
 اهتابثإ بجاولا ذإ ؛اهل بجي امع اهب لام هنأ اًداحلإ هنوك هجوو «ماكخألا
 .ماكحألاو تافصلا نم هنمضتت ام تابثإو

 ةفسالفلا لوقك ؛هسفن اهب هللا مسي مل ءامسأ هلل تبثي نأ : يناثلا
 ءاهل لولعم نوكلا اذهو «لعفت نوكلا اذه يف ةلعاف ةلع هنإ :هللا يف
 وه نوكلا اذه ريدي يذلاف ؛لاّعَملا لقعلا ا .هلإ كانه ا
 .داحلإ اذهو اَبأ هللا نومسي ىراصنلا كلذكو «لاعفلا لقعلا

 ءريدق ريصب عيمس هللا :لوقيف ؛ هيبشتلا ىلع ةلاد اهلعجي نأ :ثلاثلا
 قفتت نأ مزليف ؛ءامسألا هذه تقفتا ءريدق ريصب عيمس ناسنإلاو
 قفاوتب جردتيف «قلخلل ًالئامم  ىلاعتو هناحبس هللا نوكيو «تايمسملا
 ناعم ىلع ةلاد هءامسأ نأ :داحلإلا هجوو .تافصلاب قفاوتلا ىلإ ءامسألا
 يف يناعملا نم هيلع لدت امل ةهباشم نوكت نأ نكمي ال هللاب ةقئال
 .قولخملا



 4(. .٠ ىنسحلا ءامسألا للو :ىلاعت هللا لوق باب ۴1۸ ٠3

 تاللا ةيمستك ؛مانصألل ءامسأ ءامسألا هذه نم !قتشي عبارلا

Eي ارقلي یک اا نم و «زيزعلا نم ىزعلاو « هللا  

 . هيلع مه ام اورربيل ةيهولألا نم اًتيش

Eهوجولا ا يني ا نم نا ليمتلا يدع  

 : ةثالث

 قس ءولتِمُك سل :لاقف ؛نآرقلا يف هللا هافن يذلا وه هنأ ١
 ماع

 ١١[. :ىروشلا] * َريِصَل 00 وهو

 «هوجولا ضعب ب نم ةباشت امهنيبو الإ نيدوجوم نيئيش نم ام هنأ
 ير

 اذه دوجو نكل «دوجولا ىنعم يف اكرتشا قولخملاو قلاخلا :ًالثمف
 كرتشا اهوخنو رصبلاو عمسلاو ملعلا كلدكز.ءايصخي اذه وجو ضخ

 امب امهنم دحاو لك زيمتيو «ىنعملا لصأ aE قلاخلا اهيف

 . هب صتخي
EEN EAE 3يق  E 

 ىلع تافص تابثإ الب ' يأ ؛هيبشت الب ىتعم نوکیف ؛اًهيبشت تافصلا
 : . مهحالطصا

 باقعلا نوزجيس لقي مل اتت اک م : هجم :ىلاعت هلوق

 :ىلاعت هلوقك وهو «ديعو اذهو «لمعلا سنج نم ءازجلا نأ ىلإ ةراشإ

 - هللا نأ ىنعملا سيلو ۳١[« :نمحرلا] كَمَا أ هيأ کک ٌعرفتسا»

 .دعب اميف غارفلا هفلخيسو نآلا لوغشم لجو زع

 :ىلاعت لاق «لعفلاو لوقلا ىلع قلطي لمعلا 5 لمني :هلوق



 ۳1۹ 4... ىنسحلا ءامسألا هللو» :ىلاعت هللا لوق باب

 ٤ متاح يبأ نبا َرَكَذ
 . (َنوُكِرْشُيا : 4 ءهيلمَسَأ

 ف وڏو © :ساَبَع نبا نع

 ("”«زيزعلا َنِم ىّرُعلاَو إلا َنِم تاللا اًوُمَس» : هلع

 »ماس جس
 انس ورد لاشي ْلَمْعَي نم © ْمَرَي عح زرد لاكنم َلَمْمَي نمو

 .لاوقألاو 6 يف نوكي اذهو «[4 ء۷ :ةلزلزلا] هري

# %# %* 

 .«نوكرشيلا : سابع نبا لوق
 : نيتهج نم اهب كارشإلا نمضتيو «داحلإلل ريسفت

 . ةلثامملا ىلع ةلاد اهولعجي نأ -

 نبا نع ةيناثلا ةياورلا يف امك ؛مانصألل ءامسأ اهنم اوقتشي وقتشي وأ. - ۲
 هنأل كرشأ دقف ؛ةلئامملا ىلع ةلاد اهلعج نمف «فلؤملا اهركذ يتلا سابع
 لعج هنأل كرشأ دقف ؛همانصأل ء ءامسأ اهنم ذخأ نمو «ليثم هلل لعج
 لجو زع - هلل ةكراشم ءامسألا هذه تايمسم

 . سابع نبا : يأ : (هنعو) :هلوقو

 اهب كارشإلا ىعون دحأ اذهو : : .هلإلا نم تاللا اومس» :هلوق
 . مانصألل ءامسأ اهنم قتشي نأ

 : هيبنت #

 دوصقملا وه امف ؛(يلارعو) :يهو اندنع ءاسنلا اهلوقت د ةملك هيف

 ؟اهب

 ١9( ؛روشنملا ردلا» يف امك متاح يبأ نبا :هجرخأ )۳/ ۱٤۹(.



 ©. ..: ىنسحلا ءامسألا هللو» : ىلاعت هللا لوق باب 7 ۹

 . “اهني َسِيَل اَم اهيف َنوُلِخْدُي) : شَمْعألا نَعَو

 ةيوقتلاو ربصلا بلطت اهنأ : يأ ؛ ةيزعتلا نم اهنأ دوصقملا :باوجلا

 اًمنض كانه نأ فرعت ال دق اهنأل ؛منصلا يه يتلا ىزعلا بدنت تسيلو

 نأل ؛اهراكنإ بجي : :لاق سانلا ضعبو ءاذه اهلابب رطخي الو ىزعلا همسا

 وه اذه ناك ول :لوقن نكلو ‹كرش اذهو «ىزعلا بدنت اهنأ ظفللا رهاظ

 لب ؛دوصقم ريغ اذه نأ نيقيلا ملع ملعن انكل «راكنإلا بجول د دوصقملا

 ش . ةبيصملا هذه ىلع تابثلاو ربصلاو يّرََّتلا ظفللا اذهب دصقي

 عونا د اذه :«اهنم سيل ام اهيف نولخدي :شمعألا نع» :هلوق

حلأ دقف اهيف داز نمو «هسفن هب مسي مل امب هللا ىّمسُي نأ وهو ءداحلإلا
 ”«د

 .عمسلا هب ءاج ام ىلع فوقولا اهيف بجاولا نأل

 : ةمدن #

ت هللا تايآ يف داحلإلا ىلع ديعولاب صوصنلا تءاج
 يف امك ىلاع

 :te تلصف] يلع نفخ اً اتا هيف َنوُدِحْلُي َنِدَلأ نإ :ىلاعت هلوق
 رر مهموم ر

 ةلمجلاو ءمهبقاعنس ىنعملا نأل ؛ديدهت اهيف اي وف ال# :هلوقف

 . ناب ةدّكّؤُم :

 : نيمسق ىلإ مسقنت دت هللا تايآو *

 ضرألاو تاوامسلا نم تاقولخملا لك ىهو ءةينوك تايآ ١

 ' :رعاشلا لاق «كلذ ريغو باودلاو رجنشلاو لابجلاو موجنلاو

 ُدِْجاَجلا هَدَحِجَي فيك هللا يصعب كييف اار

a 3 0 83 5 2 باو  e5 5  

 دلحاو هنأ ىلع لدت ةيادهلءيش لك يفو

 : عاونأ ةثالث ةينوكلا تايآلا يف داحلإلاو



 ۳۲۱ 4... ىنسحلا ءامسألا هللو# :ىلاعت هللا لوق باب

Saununenaneneonnenennacanenecenarovacanarecesanoronennononowennenoneeneveaneneverenacioeee
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 .اهضعبب وأ اهب درفنم هللا ىوس اًدحأ نأ داقتعا ١

 .اهيف هلل كراشم اًدحأ نأ داقتعا ” 

 .اهريبدتو اهقلخو اهداجيإ يف اًئيعُم اهيف هلل نأ داقتعا ۴

 وكلن ال هلأ نود س ممر تأ أ أوعَدأ ق :ىلاعت هلوق ليلدلاو
 مين مل امو لرش ني اًمهيف مل امو ٍضرألا ىف اَلَو ٍتوْمَسلا ف ورد لاقي
 نيعم :يأ ؛ريهظ .[7؟ :أبس] 4 ٍريهظ نم

 تايآلا يف داحلإلا يف لخاد هنإف ؛ةيبوبرلا ديحوتب لحي ام لکو
 . ةينوكلا

 لاق ءنآرقلاك يحولا نم لسرلا هب تءاج ام وهو ‹ةيعرش تايآ-"

 .[44 :توبكنعلا] 4 للا وأ تلا روُدُص يف تي تاء وه لب : ىلاعت

 : عاونأ ةثالث ةيعرشلا تايآلا ىف داحلإلاو

 .رابخألاب قلعتي اميف اهبيذكت -

 .ماكحألاب قلعتي اميف اهتفلاخم - ١

 . ماكحألاو رابخألا يف فيرحتلا

 ؛اًرفك نوكي ام هنمو . مارح ةيعرشلاو ةينوكلا تايآلا يف داحلإلاو

 .رفاك وهف ؛هب اَرَبْخَأ هلوسرو هللا نأ هداقتعا عم اًئيش بّذَك نمف ءاهبيذكتك

 نوكي ام هنمو .انزلاو سفنلا لتقك ؛رئابكلا نم ةيصعم نوكي ام هنمو

 . ةوهشل ةيبنجأل رظنلاك ؛رئاغصلا نم ةيصعم

 ْنِم ُهْنِزُن ول ياكلإب هيف درب نمو# : مخل يف ذ ىلاعت هللا لاق

 ليم اهنأل ءاداحلإ ملظلاو يصاعملا هللا ىَمسَف ء[١۲ :جحلا] «ِرِبأ ٍباَذَع



 4... ىنسحلا ءامسألا لو :ىلاعت هللا لوق باب 0٠ مو
.: 1 

 .ِءاَمْسألا ٌتاَبْثِإ : ىلوألا

 . ىَلْسْح اًهُنْوَك : ةيناثلا

 .اًهب هئاعذب ُرْمألا : ةثلاثلا

 .َنيِدِجْلُملا َنيِلِهاَجلا َنِم ٌضَراَع ْنَم ُكْرَت : ةعبارلا

 هللا طارض ىلع ريسلا :هيلع.بجاولا ذإ ؛ناسنإلا هللع نوي نأ بجي اع

 .دحلأ طقف ؛فلاخ نمو «ىلاعت

 : |  :لئاسم هيف

 :هلوق نم ذخؤتو «ىلاعت هلل ينعي :ءامسألا تابثإ :ىلوألا ©

 رانا ال ن موك رفا رحل ءربخلا ميدقتل رطح ةلمجلا

 . ىلاعت هلل ءامسألا توبث ةلزتعملا ٌةالغو ٌةيمهجلا ركنأو .ءامسألا

 م ؛هلمكأ نسحلا يف تغلب :يأ :ىنسح اهنوك :ةيناثلا ©

 1 . ليضفت مسا يهو ( نسحأ ثنؤم (ىئسحال

 ءاضدو لاسم اغ ةاغون ءاغدلاو اهب اطات رمألا :ةثلاثلا ©

 قبسو ؛«ىنسحلا ءامسألا هذهب هللا ىعُدُي نأ هيف رومأم امهالكو «ةدابع
E | 

 .(16ص) :رظنا (۱)



 ضف 4... ىنسحلا ءامسألا هللو» :ىلاعت هللا لوق باب

 .اًهيف ٍداَحْلإلا ٌريِسْفَت : ةسماخلا

 بدلا نم ديغوب :ةيسداتنلا

03 

 اًضيأ نمضتت ةي او «مهل َنّيِبُت الو مهوعدن ال نأ ىنعملا سيلو «مهليبس

 .ديدهتلا

 .هعاونأ نايب قبس دقو :اهيف داحلإلا ريسفت :ةسماخلا ©

 ام نویس : :ىلاعت هلوق نم ذخؤتو :دحلأ نم ديعو : :ةسداسلا ©

 . دولتي انك



  ۰ yêهللا ىلع مالسلا لاقي ال باب :

 ٌباَب
 هللا ىلع ُمالَّسلا :ٌلاقُي ال

Soveenanecansnrenesesanacerenannrarenecenanenereceresnserenenvhaneseseenseneneseceverasenas 

 OR «يفنلا ةغيصب فلؤملا ابن تأ رتا هذه

 و a N ميرحتلاو

 : ناعم 00

 .مالسلاب هايَح :يأ ؛نالف ىلع ملس :لاقي امك ؛ةيحتلا

Eينل اهيأ كيلع مالسلا» :انلوقك ؛تافآلاو  

 .(هتاکربو هللا ةمحرو

 ا :ىلاعت لاق «ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا 0

 YY] :رشحلا] كسلا شودثلا

 اب كيلع مالسلا : لقت ال :يأ.: : هللا ىلع مالسلا لاقي ال :هلوق

 : يلي امل ؟بپر

 مس نا هللا وعدتف ؛هقح يف نصقنلا مهوي ءاعذلا اذه لثم نأ -!

 نأ الباق ناك اذإ الإ ءيش نم مالسلاب ء ءيشل ىعُدُي ال ذإ ؛كلذ نم هسفن

 . صقنلا تافص نع هرم هناحبس - هللاو “هب فصتي

 هللا نال ؛ةقيقحلا تفلاخ دقف ؛هسفن ملسي نأ هللا توعد اذإ

 لثم لامكلا تافصب هيلع ىنثي نكل اك يلع وف ل صد الو د

 . .ميلع «عيمس ءر



 re هللا ىلع مالسلا لاقي ال باب

 نأ امك ةلماك ايلع هتافص نأل ؛ةرهاظ تافصلا ديحوتل بابلا ةبسانمو
 موب ال لل :ىلاعت هلوق ايلع هتافص نأ ىلع ليلدلاو «ىنسح هءامسأ

 و :ىلاعت هلوقو ء[١٠ :لحنلا] لالا لمل نيو رسل لَم ةرخألأب
 فصولا :ىلعألا لثملاو .[۲۷ :مورلا] «َضئأَلاَو ِتوَسلأ يف لمذا ُلَتَمْل
 هقحلي دق - هناحبس هللا نأ كلذ مهوأ هللا ىلع مالسلا :انلق اذإف «لمكألا
 . هتافص لامك يفاني اذهو «صقنلا

 هلبق يذلا بابلا عوضوم نأل ؛ةرهاظ هلبق امل بابلا اذه ةبسانمو

 ةمالس بابلا اذه عوضومو «هتافصل ةنمضتملا هلل ىنسحلا ءامسألا تابثإ

 تابثإب الإ لامكلا متي ال ذإ ؛اهلامك نمضتي اذهو «صقن لك نم هتافص

 تبثأ لضاف ديز :تلق ول كنإف ءاهداضي ام يفنو لامكلا تافص

 اًئيش كلسي ملو لضاف ديز :تلق اذإو «صقن هقحلي نأ زاجو «لضفلا
 برلاو .ةفصلا هذه يف قلطملا لضفلا هل تبثأ نآلاف ؛لوفسلا قرط نم

 كلت داضي ام ركذ اذإ هنكلو «لامكلا تافصب فصتي - ىلاعتو هناحبس -
 قباسلا بابلا هللا همحر فلؤملا بقعأ اذهلو ءلمكأ كلذ راص ةفصلا

 اهقحلي ال ىلعلا تافصلاو ىنسحلا ءامسألا نأ ىلإ ةراشإ بابلا اذهب

 وأ صقن لك يفن هب داري هنأ يأ :يبلسف .يبلس يتوبث مسا مالسلاو

 هتافص وأ هتاذ يف صقن هقحلي الف «لقعلا هليختي وأ نهذلا هروصتي بيع

 ةفصلاو ءهل مسالا اذه توبث هب داري يأ :يتوبثو .هماكحأ وأ هلاعفأ وأ

 . ةمالسلا يهو اهنمضت يتلا



 هللا ىلع ماس لاقي ال تاب 2

 اإ انك :َلاَق ؛ُهْنَع هللا ير ورشم ناو لا نب

 واع نب هل ىلع ماَلَسلا :اَنَلُق .؛ ةالصلا يف ل يتلا َعَم ا

 ا SEN 200 .نالفَ و نل ىَلَع ُمآلَّسلا

 نا ىف اقف وكي نأ نم معأ اذه : «حيحصلا يف» :هلوق

 5 نأ ةداهشو ديحوتلا ريسفت باب :رظناو ءامبهريغ وأ ءامهدحأ وأ

 .«نيحيحصلا» يف روكذملا ثيدحلا اذهو: نش هللا الإ

 56 نأ بلاغلا : «ةالصلا يف ةي يبنلا عم انك اذإ انك :هلوق

 اهل عشب ا یا ؛ ضئارفلا يف الإ نوكت ال ةالصلا يف يي يبنلا

 N غ يف ةعامجلا اص وردو ةعامجلا ةالص

 1 .ءاقستسالاك

 هللا ةمالسلا نوبلطي :ينأ : «هدابع نم هللا ىلع مالسلا :انلق» :هلوق
 مالسلا مسا نأ وأ .تافآلا نم هسفن ملسي نأ هللا : ؛نولأسي «تافآلا نم

 sS ناسنإلا لوق نأل ؛ ؛هدابع نم هللا ىلع ۰

 : ناینعم هلو

AL : يأ ؛كيلع مالسلا مسا - ١ 

 ىنعمب مالكك ءميلست :ىنعمب مالس وهف ؛كيلع هللا نم ةمالسلا -1

 نالف ةملكو :ليئاكيمو ليربج : يأ :«نالفو نالف ىلع مالسلا» :هلوق
 ناوفصك ؛ةفص الو اًملع تسيل اهنأل ؛ةفورصم يهو « صخشلا نع اهب ىتكي

 يف ءاج دقو . YT E] ىلاعت هلوق يف



 ۳۲۷ هللا ىلع مالسلا لاقي ال باب

 َوُه هللا َّنِإَف ؛هللا ىَلَع ُمالَّسلا :اوُلوُقَت آل» :ِة6 بلا َلاَمَف

 . السلا

 . مالّسلا ينصت : ىلوألا

 .مالسلا يف اذكه نولوقي اوناك '"”«لاكيمو ليربج ىلع مالسلا» :رخآ ظفل

 . «مالسلا وه هللا نإف ؛هللا ىلع مالسلا :اولوقت ال» : لكي يبنلا لاقف

 - لجو زع  هسفن وه «مالس ىلإ جاتحي ال مالسلاو ءميرحت يهن اذهو

 .بيع لك نمو صقن لك نم ملاس مالس
 هني مل هيي يبنلا نأل ؛ةكئالملا ىلع مالسلا زاوج ىلع ليلد هيفو

 اهيلع ملسي ليربج نأ ةشئاع ربخأ امل مالسلاو ةالصلا هيلع هنألو «هنع

 . "«مالسلا هيلع» :تلاق

 : لئاسم هيف

 هانعم هللا ءامسأ نم اًمسا هنوكل ةبسنلابف :مالسلا ريسفت :ىلوألا ©

 : ناينعم هل ةيحت هنوكل ةبسنلابو «بيعو صقن لك نم ملاسلا

 )١( ءدهشتلا دعب ءاعدلا نم ريختي ام باب «ناذألا) يف يراخبلا :هجرخأ ١/119(.
 «ةرخآلا يف دهشتلا باب «ناذألا) يف :اًضيأ هجرخأو ١/۲۹۸(« باب ءةالصلا) يف ملسمو

 :لقيلف ؛مكدحأ ىلص اذإف ءمالسلا وه هللا نإ :ظفلبة ةالصلا يف دهشتلا

 هلل تايحتلا . . .4 ١١/١(.

 128/١(. «ةرخآلا يف دهشتلا باب «ناذألا) يف يراخبلا : هجرخأ (۲)
 كيلع أرقي ليربج اذه» :ِيكي هللا لوسر يل لاق :تلاق ؛اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح (۳)

 . ؟هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا هيلعو :تلق :تلاق . مالسلا

 «ناذئتسالا) يف ملسمو ء(۳۳ ١١/ «ةكئالملا ركذ باب «قلخلا ءدب) يف يراخبلا :هجرخأ

 . 242/5 ءءاسنلا ىلع لاجرلا ميلست باب



 هللا ىلع مالسلا لاقي ال باب ْ ۳۸

 . ةيِحَت هلأ : ةيناثلا

 .هلل ْحّلْصَم ًال اَهّنَأ : ةثلاثلا

 .َكِلْذ يف ! ٌةّلعلا : ةعبارلا

 ل خاضت يلا ةيجقا عهشيلت ا : ةسماخلا

 يذلا هللا م : يأ ؛كيلع مالسلا مسا :يأ ؛فاضم ريدقت :لوألا

 كيلع مالسلا وه

 ینعمب مالكلاك ردصم مسا ميلستلا ىنعمب 5 نأ :يناثلا

 كمل نأ هللا لأسأ :يأ ؛ءاعدلا هب داري اًربخ ربخت :يأ ؛ميلكتلا
 0 5 ا : امل 5

 .كلذ قبسو :ةيخت هنأ : ةيناثلا ©

 ..امارح تناك هل حلصت ال تناك اذإو :هلل حلصت ال اهن : ةثلاثلا ©

 قبس دقو :؛مالسلا وه هللا نأ يهو :كلذ يف ةلعلا :ةعبارلا ©

 a | : اهنايب

 ةلمكت نم لخؤتو .:هلل حلصت يتلا ةيحتلا مهميلعت :ةسفاخلا. ©
 نسح .هيفو .٠٠ . .هلل تايحتلا :لقيلف ؛مكدحأ ىلص اذإف» :ثيدحلا

 0 :نيهجوإ نم ةي لوسرلا ميلعت
 . يهنلا للع مهاهن امنيح هنأ :لوألا

 :دئاوف كلذ يفو

 .ةلعلاب نرق اذإ مكحلا ىلإ ناسنإلا ةنينأمط - ١

 ةنورقم اهيهاونو اهرماوأ أو ةيمالسإلا ةعيرشلا ومس ذايب ۲

 .ةمكح ةلعلا نأل ؛ةمكحلاب



 ۳4 هللا ىلع مالسلا لاقي ال باب

senenavsaneenanananinoenninecevenenanavetabannnasanarasanenenevenenanecanrvaversennconenerees 

 .ةلعلا كلتب لّلعُملا مكحلا كراش ام ىلع سايقلا - ٣

 نأ هنم ذخؤيف ؛مهل حابي ام مهل نّيب كلذ نع مهاهن نيح هنأ : يناثلا

 اذهلو «حابم وه امم هماقم موقي ام ركذيلف هنع ىهني ام ركذ اذإ ملكتملا

 .اهنم ءيش قبس ةنسلاو نآرقلا نم ةريثك دهاوش

 الد :هلوقل ؛مرحملا ىلع رارقإلا زوجي ال هنأ : ثيدحلا نم دافتسيو

 ىلع بجيو ءملسم لك ىلع بجاو اذهو مشا ىلع مالسلا :اولوقت

 هنأ نوريو زوجي ال اميف سانلا رمتسي الئل ةيعرشلا رومألا نايب ءاملعلا

 الو سيّدي ميل بتكلا اونوأ دلا قم هَ َدَحَأ و :ىلاعت لاق ءزئاج
 .[141/ :نارمع لآ] موم



r.تعش نإ يل رفغا مهلا :لوق باب ۰  

 باب
a ee ikَتْنِش ْنِإ يِ رفا ٌمُهَلا :ّلوق  

 ........ :لاَق هلك هللا لوسر نأ ؛ةرْيَره يِبَأ ْنَع حبِحّصلا يف

 اذه فلؤملا دقع : :«تئش نإ يل رفغا مهللا :لوق باب» :هلوق

 كفر رجا سوال ناطلس لامك نم ثيدحلا اذه هنُمضت امل بابلا '

 ِ .لامكلا تافص نم كلذؤ '

 اخ لالا ةرثكل نكل !هللا اي : هانعم :«!مهللا» :هلوق

 ءادتيالاب ايت رخآلا يف ضرعلا لعجو «ميملا اهنع ضّوُمو ءادنلا

 ٍ . هللا ركذب

 اهنأل ؛هنع زواجتلا عم بنذلا رتس : ةرفغملا :يل رفغا» :هلوق

 ال اذهو «ماهسلا نم ةياقولل سأرلا هب رتسي ام وهو < «رفغملا نم ةقتشم

 نمؤملا دبعلل - لجو زع - هللا لوق هل لديو «ٍقاو رتاس ءيشب الإ نوكي
 انأو ايندلا يف كيلع اهترتس دق» :ةمايقلا موي هبونذب هررقيو هب ولخي امنيح

 كل مويلا كل اهرفغأ ٍ

 الف تئش نإو «رفغاف يل رفغت نأ تئش نإ :يأ : ا :هلوق

 مالك يف ةرابعلا هذه لثم ىلع مالكلا قبس : ؟حيخصلا يف :هلوق

 «نيجنحصلا» يف ثيدحلا نأل ؛حيحصلا ثيدحلا انه دارملاو «فلؤملا
 2 : ش 1 1 ا

 ؛ةيوتا) يف ملسمو 5384٠(2 «ءاملا ىلع هشرع ناكو باب ءريسفتلا) يف يراخبلا :هجرخأ )١(

 ا .امهنع هللا يضر رمع نبا نع VIA) «لتاقلا ةبوت باب



 فض تئش نإ يل رفغا مهّللا :لوق باب

 ْنِإ يِنْمَحْرا ٌمُهللا . تش نإ يل رِفغا مُهللا :ْمُكُدَحَأ لقي ال»
 . هل ةَرْكُم ال هللا نإ ؛ةلَأسَملا مزعل . تْفِش

 .اهدعب لعفلا مزج ليلدب ةيهان :ال :«مكدحأ لقي ال» ْ: لَك هلوق

 رفغا» : ىلوألا ةلمجلا يفف :«ينمحرا مهللا يل رفغا مهللا» :هلوق

 ؛بولطملا ىلإ لوصولا «ينمحرا» : ةيناثلا يفو «هوركملا نم ةاجنلا يل
 .هوركملا لاوزو بولطملا لوصح هيف ام لكل الماش ءاعدلا اذه نوكيف

 ال نأ :ةلأسملا مزع ىنعمو ءرمألا مال ماللا :«ةلأسملا مزعيل» :هلوق

 .قيلعت الو ددرت نودب مزعي لب ددرت يف نوكي

 : هلوقب اًددرتم نوكي الف هلاؤس يف مزعيل :يأ ؛لاؤسلا :«ةلأسملا»و

 . تئش نإ

 رفغا !مهللا» :لوق نع يهنلل ليلعت : «هل هركم ال هللا نإف» :هلوق

 ديري ام ىلع ههركي دحأ ال : يأ ؛«تئش نإ ينمحرا !مهللا «تئش نإ يل

 .هدحو هلل هلك رمألا نأل ؛هلعفب همزليف ديري ال ام وأ «هنم هعنميف

 :ةثالث هوجو نم قيلعتلا اذه يف روظحملاو

 نم هءارو نأو «ءىشلا ىلع هركم هل هللا نأب رعشي هنأ :لوألا

 نإ« كهركأ هل انأ وقي ةيقيكلا هذهب يعادلا نأكف «هعنمي نأ عيطتسي
 .رفغت الف تئش نإو رفغاف تئش

 ميظع رمأ اذه نأ ىري هنأك «تئش نإ» :لئاقلا لوق نأ :يناثلا

 صخشل لوقت نأ كلذ ريظنو «هدنع اًميظع هنوكل هؤاشي ال دقف هللا ىلع
 نويلم ينطعأ :- ةقيقحلاب ةقيقحلل ال ةروصلاب ةروصلل لاثملاو  سانلا نم

 ركذلا) يف ملسمو ١١١/5(( ءةلأسملا مزعيل باب «تاوعدلا) يف يراخبلا :هجرخأ )١(

 0075/4 ىاعدلاب مزعلا باب «ءاعدلاو



r : لوق باب 5 rrr 

 يش ُهُمَظاَعَتَي ال هللا َّنِإَف ؛ةَبْع ةبفزلا مظعييا» : شمل 5 هلو

 5 ¢ ءاَطْعَأ

 :هلقاثتي اًميظع ءيشلا نوكي امبر ؛كلذ هل تلق اذإ كنإف «تئش نإ لاير

 ال لجو زع- 0 ل

 ءيش همظاعتي ال - ىلاعتو هناحبس  هنأل ؛تئش انإ :هل لوقت نأ جاتحي

 ال هللا | نإف ؛ةبغرلا مظعيلو» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق اذهلو ءهاطعأ

 ۱ . «هاطعأ ءيش همظاعتي

 اذه EE يأ ؛«ةبغرلا مظعيلو» ۰

 : يأ: ؛ «هاطعأ ءيش همظاعتي ال هللا نإف» : لاق اذهلو: ءهايإ هللا لأسأ ال ريثك

 لك امو فاح هب لخبيو هعنمي ىتح هدنعإ اًميظع ا ا

 ةملكب قلخلا ثعبي - لجو زع هللاف ؛هدنع اًميظع سيل هنإف «هيطعي ء

 نعل یزو لب ٌلف# :ىلاعت لاق ءهيلع ريسي هنکل < «ميظع رمأ اذهو 1

 ام لكف ؛عيظعب سیلو [۷ : نباغتلا] 4رب هَل ىلع کلک مع ا ب و م

 ال :يأ ؛همظاعتي ميظعب سيلف هقلخ نم دحأل لجو زع ا

 .نّيه هدنع ءيش لك لب ؛هيطعي ال ىتح هدنع اًميظع ءيشلا نوكي

 ٹئش نإ :لوقي هنأك شا نع نغتسم بلاطلا نأب رعشي هنأ :ثلاثلا

 ؛ ؛ةبغرلا مظعيلو» : لاق اذهلو «ينمهي ال انأف لعفث الف تئش نإو «لعفاف '

 ءيشلل قلعملا نأل ؛كلذ يفاني قيلعتلاو «ةميظع ةبغرب لأسي : يأ

 ىلاعت هللا وعدي نأ يغبني ناسنإلاو «هنع نغتسم هنأب هقيلعت رعشي بولطملا

 ام هيطعي نأ ىلع رداق هللا نأو «راقتفالا ةياغ هيلإ رقتفم هنأ رعشي وهو

 بادآ نم اّذِإ هيلع َنّْيَه وه لب «ءيش هيلع مظعي سيل هللا نأو «لاس

 «يل رفغا !مهللا :لوقيف مزجي لب «ةغيصلا هذهب وعدي ال نأ ءاعدلا

 .0791نض) قباسلا عضوملا رظنا ()



 ۳۳ تئش نإ يل رفغا مهللا :لوق باب

 ااا ااا او هرم رم وو ممم ممول

 ؟ةباجإلاب مزجي لهو «كلذ هبشأ امو «ينقفو !مهللا «ينمحرا !مهللا

 مزجت نأ بجي اذهف ؛ هللا ةردق ىلإ اًدئاع رمألا ناك اذإ :باوجلا

 1١[. :رفاغ] کل َبِحَتْسَأ وعدا : ىلاعت هللا لاق «كلذ ىلع رداق هللا نأب

 رفاوت مدع وأ «عناوملا نم كدنع ام رابتعاب تنأ كئاعد ثيح نمامأ

 ؛ لاب نظلا نسحت نأ يغبني كلذ عمو «ةباجإلا يف ددرتت دق كنإف ؛بابسألا

 ًالَوأ هئاعدل كقفو يذلاف ؛ ل َبِحَتْسَأ وعدا :لاق لجو زع- هللا نأل

 بّنجَتو ةباجإلا بابسأب ناسنإلا ىتأ اذإ اميس ال ءاّرخآ ةباجإلاب كيلع َنُْمَيَس
 .محر ةعيطق وأ مثإب وعدي ناک ءءاعدلا يف ءادتعالا ارسلا نمو «عناوملا

 !مهللا :لوقي نأك اًعرشف :اًردق وأ اًعرش نكمي ال امب وعدي نأ اهنمو

 رمأ اذهو «نيضيقنلا نيب عمجي نأب ىلاعت هللا وعدي نأب اًردقو .اًيبن ينلعجا
 :ىلاعت هلوقل ءمّرحُم وهو «هتباجإ نم عنام ءاعدلاب ءادتعالاف ؛نكمي ال

 مم ورو سم ود

 2 وهو ء[١٠ :فارعألا] بيلا بي ال ُمّنِإ َةَئْنُكَو اصن كر وغدا

 .- هناحبس  هللاب ءازهتسالاب نوكي ام هبشأ

 ديحوتلل بابلا ةبسانم

 : نيهجو نم

 مقي مل هركم هل هللا نأب رعشي امب ىتأ نم نإف «ةيبوبرلا ةهج نم ١

 امع لأسي ال هنإ لب ؛هل هركم ال هنأ ةيبوبرلا مامت نم نأل ؛ ىلاعت هتيبوبر مامتب

 .[77 :ءايبنألا] 4 سوُلَمْسي ْمُهَو ُلَعْفي اع لس ال» : ىلاعت لاق امك ؛لعفي

 مظاعتي هللا نأ وهو «ىرخأ ةهج نم ةيبوبرلا ةيحان نم صقن هيف كلذكو
 .همركو هدوج يف حدق هيف ناكف ؛اهيطعي يتلا ءايشألا

 يف صقن اذهو «هبر نع هئانغتساب رعشي هنإف ؛دبعلا ةيحان نم  ؟



rsتعش نإ يل رفا مهلا لوف تاب ش  

 ' «تافصلاو ءامسألا وأ ةيبوبرلا وأ ةيهولألا ةهج نم ءاوس «ناسنإلا ديحوت
 ۰ .تافصلاو ءامسألاب قلعتي يذلا بابلا يف .فنصملا 7 اذهلو

 ينإ !مهللا» :ةراختسالا ءاعد يف درو امع باوجلا ام :تلق نإف

 ' كنإف ؛ميظعلا كلضف نم كلأسأو «كتردقب كردقتساو «كملعب كريختسأ

 : تنك نإ !مهللا «بويغلا مالع تنآو «ملعأ الو ملعتو .ردقأ الو ردقت

 ! يل هردقاف ؛يرمأ ةبقاعو يشاعمو ينيد يف يل ريخ رمألا اذه نأ ملعت

 : ينيذ يف يل رش رمألا اذه نأ ملعت تنك نإو ءهيف يل كراب مث يل هرسيو

 ثيخ ريخلا يل ردقاو هنع ينفرصاو ينع هفرصاف ؛ يرمأ ةبقاعو يشاعمو

 . ينيخأ !مهللا» :روهشملا ثيدحلا يف درو ام اذكو «“ هپ ينضرأ مث ناك

 ؟"«يل اًريخ ةافولا تناك اذإ ينفوتو «يل اًريخ ةايحلا تناك ام

 نإ يل هردقاف :تلق ام «ةئيشملاب اذه قلعأ مل يننأ :باوجلاف

 .1 تنك نإ :لوقأف' ؛ملعي هللاو رش وأ يل ريخ اذه نأ ملعأ ال نكل ءتئش

 : ال يدنع لوهجم رمأل هيف قيلعتلاف ؟يل هردقاف يل ريخ رمألا اذه نأ ملعت

 2000 ؛رخآلا ثيدحلل ةبسنلاب اذكو ؟ال وأ يل ريخ وه له ملعأ

 لوقت نأ ملعلا لهأ هرك اذهلو ؟رش وآ ريخ هتايح لوط له ملعي

 ءاّرْيخ نوكي دقف ؛ملعي ال ءاقبلا لوط نأل ؛كءاقب هللا لاطأ :صخشلل

 كلذ هبشأ امو هتعاط ىلع كءاقب هللا لاطأ.: لاقي نكلو ءاّرش نوكي دقو

eثيالح يف نوكي الف ؛اذه ىلعو «لاح لكب اًريخ ءاعدلا  . 
 تناک ان ينيحأ !مهللا» :ثيدح الو ةراختسالا ثيدحل ةضراعم بابلا

 نم 4 ,«رداقلا وه لق :ىلاعت هللا لوق باب «ديحوتلا) يف يراخبلا :هجرخأ (۱)
 . امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج ثيدح

 نب نما فراح نف ٤/ r) ترا ضيرعلا ا «ىضرملا) يف يراخبلا : هجرخأ )222

 . هلع هللا يضر كلام



 ro تئش نإ يل رفغا مهللا :لوق باب

 : ٌلْئاسَم هيف

 ءاَعُدلا يف ءاثيْسالا نع يلا ا
 . كلذ ىف ةّلعلا ُناَيَب : ةيناثلا

 امنإ يهنلاو «ةئيشملاب اًقلعم سيلو هب موزجم ءاعدلا نأل ؛ يل اًريخ ةايحلا

 سيلو تدرأ نإ يل رفغا !مهللا :لاق ول نكل .ةئيشملاب اًقلعم ناك امع وه

 ؛ةئيشملا ىنعمب يهف «ةينوك انه ةدارإلا نأل دحاو مكحلاف ؛تئش نإ

 . مكحلاب اًرثؤم ربتعي ال ظفللاب فالخلاف

# FF 

 : لئاسم هيف

 انه ءانثتسالاب دارملاو :ءاعدلا يف ءانثتسالا نع يهنلا :ىلوألا ©

 :ريبزلا تنب ةعابضل ةي هلوق ليلدب ءانثتسا ىمسي طرشلا نإف «طرشلا

 اذإ كنأ ههجوو ««تینفتسا ام كبر ىلع كل نإف ؛ يطرتشاو يجح»

 وهف ؛كمركي الأ الإ ايز مركأ :كلوقك وهف ؛كمركأ نإ اًديز مركأ :تلق

 . ةقيقحلا يف ءانثتسالا ىنعمب

 :للع ثالث اهنأ قبس دقو :كلُذ ىف ةلعلا نايب :ةيناثلا ©

 .كلذك سيل رمألاو «هرکم هل هللا نأب رعشت اهنأ ١

 ."ينتسبح ثيح يلحم نأ يطرتشاو يجح» :لاق لَك يبنلا نع ريبزلا تنب ةعابض ثيدح )1١(

 باب «جحلا) يف ملسمو 20275٠ /۳ «نيدلا يف ءافكألا باب «حاكتلا) يف يراخبلا : هجرخأ

 .(858/؟ «مرحملا طارتشا زاوج

 فيك باب ؛كسانملا) يف يئاسنلا :هجرخأ «۲تینشتسا ام كبر ىلع كل نإف» : لب هلوقو

 حيحص وهو . .(574 /9) ميعن وبأو 2050 )4/9”  يمرادلاو ١18/6(« ءطرتشا اذإ لوقي

 .(185/4) «ءاورإلا» يف امك



 اتئش تتش نإ يل رفغا مهلل :لوق باب ظ انفي

 .(َهَلَأْسَملا رش : ةثلاثلا

 .رمألا اًذْهِل ُليِلْعَتلا : ةسماخلا

 'هنخب زجعیو هيلع لقثي دق هللا ىلع ميظع رمأ اذه نأب رعشت اهنأ ۔ ۲
 هلا ٠ :كلذك سيل رمألاو

 ,نم سيلو قئال ريغ اذهو هللا نع ناسنإلا ءانغتساب رعشت اهنأ - ۳

 : 1 1 : .بدألا

 2 تلأس اذإ كنأ ديفت :«ةلأسملا مزعيل» :هلوق :ةثلاثلا ©
2 

 . ددرتت
 لاب : يأ ؛«ةيغرلا مظعيلو» : ل هلوقل :ةبغرلا ماظغإ :ةعبارلا ©

 ْ .هللا ىلع عنتمم وأ ٌريزع َءيش الف هل ادب ام

 ل هلا نفد :هلوق نم دافتسي :رمألا اذهل ليلغتلا :ةسماخلا ©

 نسج اذه يفو ««ةبغرلا مظعيلو» :هلوقو «هل هرکم ال وأ «ءيش همظاعتي
 ْ .هتلعب هنرق اًئيش ركذ اذإ ل لوسرلا ميلعت

 ٠ ۰ : دئاوف مكحلا ةلع ركذ يفو

 !هلوأالإ هب مكحت ءيبش نم ام هنأو «ةعيرشلا هذه ومس نايب :ىلوألا
 | .ةمكحو ةلع

 ' «نأمطا مكحلا عم ةلعلا مهف اذإ هنأل ؛ناسنإلا ةثينأمط ةدايز : ةيناثلا
 لب ةوارح وأ لالح لقي مل زمتلاب بطرلا عنب نع  لعس امل اذهل ش
 ا ."""هنع ىهنف ٠ .معن : :اولاق . (؟فج اذإ صقنيأ» : لاق

 )١( مامإلا :هجرخأ  ©2757 aEءرمتلاب .رمتلا يف باب «عويبلا) يف دواد وأو ”/

  427074«ةلقاحملا نع يهنلا يف باب «عويبلا) يف :يذمرتلاو 4/  )11١د :لأقو



 YY تئش نإ يل رفغا مهلا :لوق باب

 الي لقي مل  دوسأ اًمالغ تدلو يتأرما نإ :لاق يذلا لجرلاو»

 : لاق ؟اهناولأ ام :لاق .معن :لاق ؟لبإ نم كل له :لاق لب « كل دلولا

 ضايبلا نيب يذلا بهشألا :قروألا  َقَرْوَأ نم اهيف له :لاق .رمح
 لعل :لاق «قرع ةعزن هلعل :لاق ؟نيأ نم :لاق .معن :لاق ؟ داوسلاو

 ُنْرَقف ؛عقاولا وه اذه نأو ءمكحلا فرعو «نأمطاف قرع هعزن كنبا
 .اهيف ةبغرلاو ةعيرشلا ةبحمو ةنينأمطلا بجوي ةلعلاب مكحلا

 اهب قحليف ؛ماكحألا نم مكح يف ةلأسملا تناك اذإ سايقلا : ةثلاثلا

 .ةلعلا يف اهكراش ام

 هجام نباو «(۲۹۹/۷ «بطرلاب رمتلا ءارتشا باب «عویبلا) يف يئاسنلاو «- ؟حيحص نسح» =

 باب «عويبلا) يف ءأطوملا» يف كلامو ۷٦١(« /۲ «رمتلاب بطرلا عيب باب «تاراجتلا) يف

 يف مكاحلا هجرخأ اذكو ء(۷٠4) «ةلاسرلا» يف يعفاشلاو :«(774/7 «رمتلا عيب نم هركي ام

 . صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم هححصو (؟8/1) «كردتسملا»

 «ناعللا) يف ملسمو «251* /۳ ءدلولا يفنب ضرع اذإ باب «قالطلا) يف يراخبلا :هجرخأ )١(
 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم ؛ 7/7



 يتمأو يدبع :لوقي ال باب 1ْ ۲۸

 1 ص

Eال: لاق ءال هللا َلوُسَر ن و يبأ ْنَع  
 5000 22ش “>*>هش95 8 كبَر ضو كبر ْمِعْطَأ اا ُلْقَي

 ءاملعلا فلتخا دقو يرو لولا اذه ةهارك لمتحت ةمجرتلا هذه

 1 . هيف ليصفتلا يتأيسو «كلذ يف

 دلع ی ینا ف ر نام ی نيد «حيحصلا يف» :هلوق

 يف» هلوقب دارملا نوكيف ؛«نيحيحصلا» يف ثيدحلا اذهو «فلؤملا

 e :حيحصاا دارأ هلعلو . حيحصلا ثيدحلا E أ ؛«حيحصلا

 .هنع فلتخيف ؛ ؛ملسم ظفل امأ ءهظفل اذه نأل

 من : يأ ؛«يدبعال .يهن ةلمجلا :«لقيال» مخك هلوق

 ٠ ةيراجللا : يأ ؛«يتمأ»و

 :نيمسق ىلإ مسقتي كلذ يف مكحلاو

 ؛نالف ةمأ وأ نالف دبع :لوقي نأ لثم «هريغ ىلإ ةفيضي نأ :لوألا

 3 کا کس سيألا وکناو :ىلاعت لاق را اذهق

 ES ا :ِلَك يبنلا لاقو «[7؟ :رونلا] ڪانو

 ْ . (ةقدص هسرف الو

 :ناتروص هلو «هسفن ىلإ هفيضي نأ : يناثلا

 ملسمو 601 ا هدبع يف ملسملا ىلع سيل باب ؛ةاكزلا) يف يراخبلا :هجرخأ )1١(

 ةريره يبأ ثيدح.نم ؛(١1۷ /1 «هسرفو هدبع يف ملسملا ىلع ةأكز ال باب «ةاكزلا) يف

 ١ ,N e . هنع هللا يضر



 ۳۳۹4 يتمأو يدبع :لوقي ال باب

00 

 توسك «يدبع تمعطأ :لثم «ربخلا ةغيصب نوكي نأ : ىلوألا
 نإو ءهب سأب الف ؛ةمألا وأ دبعلا ةبيغ يف هلاق نإف «يدبع تقتعأ «يدبع
 ديسلا وأ دبعلاب قلعتت ةدسفم هيلع بّئرَت نإف ؛ةمألا وأ دبعلا ةرضح يف هلاق
 امنإو ؛لذلا يه يتلا ةيدوبعلا دصقي ال كلذ لئاق نأل الف ؛الإو .عنم

 ؛اذك تاه !يدبع اي :ديسلا لوقيف «ءادنلا ةغيصب نوكي نأ :ةيناثلا
 وأ ةهاركلل وه له :يهنلا يف ءاملعلا فلتخا دقو ءهنع يهنم اذهف

 .ةهاركلا هلاوحأ لقأو «كلذ يف ليصفتلا حجارلاو ؟ميرحتلا

 لقيال :يأ :«خلإ ...كبر معطأ :مكدحأ لقي ال» :هلَك هلوق

 رهاظلا عضي ثيح هدبعل ديسلا لوق لمشي نأ لمتحيو «هريغ دبعل مكدحأ

 .اًمظاعت رَمْضُملا عضوم

 : ماسقأ ىلإ مسقنت ىلاعت هللا ريغ ىلإ برلا ةفاضإ نأ ملعاو

 معطأ :لثم ؛بطاخُملا ريمض ىلإ ةفاضإلا نوكت نأ :لوألا مسقلا

 :نيروذحم هيف نأل ؛هنع يهنلل كلذ هركيف ؛كبر ئَضَو «كبر

 ؛بر ةملكل ةبسنلاب اًدساف ىنعم مهوي هنأل ؛ةخيصلا ةهج نم ١

 الب ناك نإو ءمّعطي الو معطي هناحبس وهو «هناحبس هئامسأ نم برلا نأل

 باب نم نكلو ءمعطي الو معطي يذلا نيملاعلا بر ريغ انه برلا نأ كش

 . ظفللا ىف بدألا

 ناك اذإ هنأل ؛لذلاب ةمألا وأ دبعلا رعشي هنأ ىنعملا ةهج نم ۲

 .اًبوبرم ةمألا وأ دبعلا ناك اًبر ديسلا

 .؛هب سأب ال اذهف ؛بئاغلا ريمض ىلإ ةفاضإلا نوكت نأ :يناثلا مسقلا



 يتمأو يدبع :لوقي ال باب ش انك

 :ظفل امأو ««اهّبر ةمألا دلت نأ» :ةعاسلا طارشأ ثيدح ىف لي هلوقك

 يف هلل عم كارتشا الف «ثينأتلا ورجل هيفا لاكشإ الق + اهر

 5د ع یوو ةلاضلا ثيدح يفو «بر الإ هل لاقي ال هللا نأل ؛ ظفللا

 ةميهب يف ةلاضلا ثيدح نإ : ملعلا لهأ ضعب لاقو ”(اهبر اهدجي یتحا

 ةميهبلا نأل اا ماع لاو «ناسنإلاك تسيلف ؛ للذتت الو دبعتت ال

 توسل يف نم مل دج َه هلأ نأ رت رال : ىلاعت لاقأ «ةصاخ ةدابع هللا دبعت

 يف لاقو 4 ٌباَوَدلاَو رجلا أو لاو موج رمو لاو ضا يف نمو

 ادعا هيڪ اع یس شکوک : ا ا

 :هوحنو ُهّبر ُقيِقّرلا معطأ :لوقت نأ زوجيف ؛اذه ىلعو «[14 :جحلا]

 و «ملكتملا ريمض ىلإ ةفاضإلا نوكت نأ :ثلاثلا مسقلا

 ؟اذه زوجي لهف ؟يبر اذه : :دبعلا

 لاق دقو «هديسل دبعلا نم اذه نأل 0 زئاج اذه نإ :لئاق لوقي دق

 | : يأ: +؛[۲۳ :فسوي] «ٌقارْنم نسخ نر مَن :فسوي بحاص نع ىلاعت

 ؛فتنم اذهو ءدبعلا لالذإ وه «يبر# :لوق نم روذحملا نألو «يديس

 ۰ : . يبر اذه :لوقي هسفنب وه هنأل

 بر اذه :لاقيف ءرهاظلا مسالا ىلإ فاضي نأ :عبارلا مسقلا ش

 « عنميف روذحم دجوي مل ام كلذك وهو «زاوجلا ثيدحلا رهاظف ؛ ؟مالغلا |

 .كلذ وحنو قلاخ يقيقح بر ديسلا نأ عماسلا نظ ول امك

 يف ملبسو ؛(١/۳۳ قلي يبنلا ليربج لاؤس باب «ناميإلا) يف يراخبلا : هجرخأ (۱)

 1 6 ة/1 «ناميإلا نایب باب «ناميإلا)

 يف ماسر ve /F)» ؛(ةعاسلا ملع هدنع هللا نإ باب «زيسفتلا) يف يراخبلا : ةجرخأ 22

 تت «اميإلا نایب باب ؛ناميإلا)

 ا راهنألا نم باودلاو سانلا برش باب «ةاقاسملا) يف يراخبلا :ةجرخا ةرفز

 . .هنع هللا يضر ينهجلا دلاخ نب ديز ثيدح نم ۳ «ةطقللا) يف ملسمو



 ۳4١ يتمآو يدبع :لوقي ال باب

 A 1 RE .َيآلْوَمَو يِدْيَس :لُقيلَو

 كديس لقيلو :لوقي نأ عقوتملا :؟يالومو يديس :لقيلو» :هلوق

 ىهنملا ظفللا نع ًالدب نوكي ام ىلإ دشري نأ لاحلا ىضتقم نأل ؛كالومو

 ءملكتلا ظفلب داشرإلاو .باطخلا ظفلب يهنلا درو انهو «هقباطي امب هنع
 يف يتأيس امك - هللا همحر فلؤملا مهفف ؛«يالومو يديسا :لقيلو
 معطأ :دبعلل لوقي نأ يهن دق ريغلا ناك اذإ هنأ ىلإ ةراشإ هيف نأ  لئاسملا
 ُتأَضَو «يبر تمعطأ :لوق نع ىهني نأ ىلوأ باب نم دبعلاف ؛كبر
 نمب صاخ كبر معطأ نأب انلق اذإ امأو .يالومو يديس :لوقي لب «يبر

 :هسفنب وه لاق اذإ ام فالخب دبعلا لالذإ نم هيف امل دبعلا بطاخي
 هجو امل ةي لوسرلا نإ :لاقي هنإف ؛لالذإلا يفتني هنإف «يبر تمعطأ

 : لقيلو» :لاقف ءهسفن دبعلا ىلإ باطخلا هججو دبعلا بطاخي نمل باطخلا
 . يبر تأضو «يبر تمعطأ :هلوق نع ًالدب يأ «٤يالومو يديس

 دّدؤُّسلا نم اهنأل ؛ةلزنملا ولع لصألا يف ةدايسلا :2«يديسا) :هلوق

 «كلاملا :اهنم ناعم ىلع قلطي ديسلاو .كلذ هبشأ امو هاجلاو فرشلاو
 تسيلو ملكتملا ءاي ىلإ ةفاضم انه يديسو .عاطملا فيرشلاو «جوزلاو
 هلل الإ لاقي ال قالطإلا هجو ىلع ديسلاف .قالطإلا هجو ىلع

 نوكت اهنإف ؛ةفاضم ديسلا امأو . هلا ديسلا» : لب لاق «۔ لجو زع
 ء[١۲ :فسوي] بالا اَدَل اَهَدَيَس الأو :ىلاعت لاق «هللا ريغل

 يف دواد وبأو )۲١١(. «درفملا بدألا» يف يراخبلاو ,(56 :74/4) دمحأ : هجرخأ )١(
 يف امك ؛؛ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلاو ٠١١/١(« ؛حدامتلا ةهارك يف باب «بدألا)
 «تافصلاو ءامسألا» يف يقهيبلاو ء(۳۸۹) ينسلا نباو )۳١/9( ةفارشألا ةفحت»
 . هنع هللا يضر ريخشلا نب هللا دبع ثيدح نم ؛(۲۲ص)

 /5) «حتفلا» يف ظفاحلا لاقو «؟ديج هدانسإ» :(514 /5) «بادآلا» يف حلفم نبا لاقو
 )٤/ ؛دويعملا نوع» بحاص هححصو «دحاو ريغ هححص دقو «تاقث هلاجرف (
۲( 



 : يتمأو يدبع :لوقي ال باب 4 ٠ْ

 لات اذإ :نولوقي ءاهقفلاو “ ”«ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انأ» : ال لاقو

 . هدبعل دبعلا دين : يأ ؛ هذبعل ديسلا

 : هيبنث 3#

 ' :ةلثم نولوقيف «ةأرملا ىلع ةديسلا قالطإ سانلا ضعب دنع رهتشا

 : نأل ؛قئاقحلل بلق اذهو «تاديسلاب صاخ اذهو «لاجرلاب صاخ اذه

 ا: :لاقو ا اد اَهَديَس اک : الا ؛لاجرلا مه ةداسلا

 .ناوع ءاسنلا نإ» :ِِلككي لاقو «[74 :ءاسنلا] 4لصتلا لع كروم

 .لوؤسمو هلهأ يف عار» :لجرلا يف لاقو «ريسألا ةلزنمب : يأ ؛ 0(مكدنع

 ,.ءاسن نهنم ةعامجللو ةأرما ةدحاولل لاقي نأ! باوصلاف ؛"«هتيعر نع

 . .:نيَمسق ىلإ مسقنت ةيالولاو «يالوم لقيلو :يأ :«يالومو» :هلوق
 0 لجو زع هلل هذهو «ةقلطم ةيالو :لوألا مسقلا

 ا 1 . ةقلطملا ةدايسلاك

 ': ناعوت هللا ةيالوو

 2 :ىلاعت هللا لاق. ءدحأ لكل اشا يهو «ةماع :لوألا عونلا

 1 ألا «َييبيلل عرشأ وهو مككلل هل الآ حلا مُهلْوَم و 8 لإ ودر

 ' . ةماع 0 « نيرتفملا ءالؤهل ىلع ةيالو هل لعجف

 )١( قبس )5759/1(. | 5

 و ةأرملا قح يف باب « عاضرلا) يف يذمرتلاو 0/1 /) دمحأ مامإلا :ةجرخأ (۲)

 ىلع ةأرملا قح باب : حاكنلا) يف هجام نباو «- «حيحص نسح» :لاقو - ٤ ١514(

 نب ورمع ثيدح نم ؛(ءاسنلا ةرشع باتك) يف «ىربكلا» يف يئاسنلاو ٥۹٤/۱(« ءاهجوز

 : .هنع هللا :يضر يمشجلا صوحألا :

e ))589 /يف يراخبلا :ةجرخأ ١ (؛ىرقلا يف ةعمجلا باب < ءةعمجلا )۳(٠ 
 '.امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح نم ؛(569١/ ؛لداعلا مامإلا ةليضف باب ١



 4r يتمأو يدبع :لوقي ال باب

 واللا ووو م م ممم ممم

 ندا كوم هلأ ناي كلك :ىلاعت لاق «نينمؤملاب ةصاخ : يناثلا عونلا

 ءةصاخ ةيالو هذهو ء[١١ :دمحم] ج لوم ا َنرْفَكْلا ناو أنما

 لرم الل :لاق نكل «نيرفاكلا ىلوم سيلو :لاقي نأ قايسلا ىضتقمو

 نم ةهلآ مهنوذختي نيذلا مهؤايلوأ الو نيرفاكلل ىلوم وه ال :يأ ؛ جک

 . مهنم نوؤربتي ةمايقلا موي مهنأل مهل يلاوَّم هللا نود

 يف اهلو هللا ريغل نوكت هذهف ؟ ةفاضم ةديقم ةيالو : ىناثلا مسقلا

 .قيتعلاو .ديسلاو «رومألل يلوتملاو ءرصانلا : اهنم «ةريثك ناعم ةغللا

3 

 حصو ُليِرْيِحَو للو وه هلأ نف يع رهت نإو# :ىلاعت لاق
 ؛هالوم تنك نما E او لاقو ء[٤ : ميرحتلا] نمل
 ناطلسلل لاقيو . ”(قتعأ نمل ءالولا امنإ» : لک لاقو ."' ”«هالوم ٌىلعف

 هجو ال هنأ فرعي هيلعو «هقتعأ نمل نالف ىلوم قيتعللو ؛رمألا يلو

 دارملا نأل ؛يالوم :هلوقب اكِلَم بطاخ نمل سانلا ضعب راكنتسال

 نب يلع نع ؛(044ص) نابح نياو ء(١١٠ ء1۱۱۹ ۰۱۱۸ )84/١: دمحأ مامإلا :هجرخأ )١(
 .هلع هللا يضر بلاط يبأ

 ١/ ءبلاط يبأ نبا يلع لضف «ةمدقملا) يف هجام نباو «(۳۷۰ .558/6) دمحأ هجرخأو

 .بزاع نب ءاربلا نع ۳

 . «دئاوزلا» يف امك ؛فيعض وهو ءديز نب يلع هيفو
 هللا يضر بلاط يبأ نب يلع بقانم) «بقانملا» يف يذمرتلاو «(578/4) دمحأ :هجرخأو
 «(١5ص) «صئاصخلا» يف يئاسنلاو ؛« «بيرغ «حيحص «نسح» :لاقو _ ۳٠١/۹( ءهنع

 .مقرأ نب ديز نع ؛(5/١1) «ىنكلا» يف يبالودلاو )١/ 22١1١١ مكاحلاو

 :رظناو .ةديرب نع ؛(١1ص) «صئاصخلا» يف يئاسنلاو :(747/5) دمحأ : هجرخأو

 )9/*1١(. «دئاوزلا عمجم

 .(518/5) ؛ريدقلا ضيف» :رظناو . حيحص هدانسإو

 «قتعلا) يف ملسمو ۲۲١(« /۲ «بتاكملا ةناعتسا باب «بتاكملا) يف يراخبلا :هجرخأ (۲)

 .ةشئاع ثيدح نم ؛(7/١51١١ «قتعأ نمل ءالولا امنإ باب



rtيوا ]  
 ل د ORS .. يِتَمْأَو يِدْبَع : مكدَحأ لقي الَو

 امك ةاهرونا نلرج ةلوقلا سيئر نأ كش الو ‹يرمأ يلوتم يأ يالومب

COIN 

 کب را يأ ر ايكو هلأ اهيل ام یا ا :یلامت لاق
 0 ش 5 .[89 :ءاسنلا]

 0 باطخ اذه :«يتمأو يدبع مكدحأ لقي الو» : هلك هلوق

 :انؤابسنو ءهللا e ؛هتكولممو هكولممل يتمأو يدبع : لوقي ال

 .يهنم ديسلاف . “هللا دجاسم هللا ءامإ اوعنمت ال» :لكك يبنلا لاق ءهللا ءامإ
 "رو هللاب هّبَشَت دقف ؛ يتمأو يدبع : لاق اذإ هنأل ؛كلذ لوقي نأ

 ا والا تالا لجو زع - هللا نأل- ؛ظفللا رهاظ ثيح نم ولو.
 نو ينمعطت ملف كتمعطتسا يدبع» :ٹيدخلا يف امك ؛يدبع
 FO : يأ ؛«يدبع» :هلوقب ديري ديسلا ناك نإو ٠ كلذ هبشأ

 ''مگح نايب قبس دقو ر ا مري يذلا ظنللا ننعم ُهُدْنَّتلا باب نم
 ٤ , “ىل

 :.ةيراجلا ىمستو «تاكولمملا نم ىثنألا ةا يسود :هلوقو

 ةيامح باب نم اذه لكو «ةيدوبعلاب اًراعشإ هيف نأ :يهنلا نم ةلعلاو
 ملغلا لهأ ضعب بهذ اذهلو «ظفللا يف ىتح كيرشتلا نع دعبلاو ديحوتلا
 .ثيدحلا :يف يهنلا نأ ىلإ هللا همحر يدعسلا نمحرلا دبع انخيش مهنمو

 دقو لدا لضفألاو بدألا ليبس ىلع هنأو ؛ ميرحتلا نليئس:ئلع نسل

 ' .الصفم كلذ مكح نايب قبس

 همك ادخل A E «ةعمجلا) يف يراخبلا : هجرخأ )١(

 1 .امهنع هللا يضر رمع نبأ نع 20١ «ءاسنلا جورخ باب «ةالصلا)

 ةريرُه نبأ نع نع ؛(٤/۱۹۹۰ ‹ضیرملا ا «ةلصلاو: ٍربلا) يف ملسم : هجرخأ (۲)
 0 : ا . هنع هللا يضر

 .(۳۳۸ص) :رظنا (۳)



 to يتمأو يدبع :لوقي ال باب

O A a E CE 
 «يِمالْغَو يټاتفو َياَتف :لقيلو .

 .هب سأب الف ؛ يمالغو يتيراج هلثم : ؟يتاتفو ياتف : لقيلو» :هلوق

 :دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو

 حتف ءيش نع ىهن اذإ هنإ ثيح ءاي لوسرلا ميلعت نسح ١
 ««يتاتفو ياتف : لقيلو «يتمأو يدبع :لقي ال» :لاقف مهل حابي ام سانلل

 :ىلاعت لاق ءاًضيأ نآرقلا ةقيرط يهف لَك يبنلا ةقيرط يه امك هذهو

 ٠١5[« :ةرقبلا] 4اًئَرظنأ ْأوُوُفَو اير أوُلوُمَت ال ْأويَماَء تدل اهي
 اًباب سانلا ىلع اودس اذإ ةوعدلا لهأو ملعلا لهأل اًضيأ يغبني اذكهو

 اودسيو سانلا ىلع اوقيضي ال ىتح حابملا بابلا مهل اوحتفي نأ اًمرحم
 :نيتميظع نيتدئاف كلذ يف نأل ؛مهمامأ قرطلا

 كانه نأ اوفرع اذإ مهنأل ؛ءالؤه ىلع مرحملا كرت ليهست : ىلوألا

 .هكرت مهيلع ناه هنع الدب

 هيلإ جاتحي ام لك نأو ءةعس هيف يمالسإلا نيدلا نأ نايب :ةيناثلا

 اوملكتي ال نأ سانلا ىلع مكحي الف «هعسي يمالسإلا نيدلا نإف ؛سانلا
 ةعيرشلا لامك نم اذهو ءهنع ينغي ام مهل حتفو الإ اًئيش اولعفي ال وأ ءيشب

 . ةيمالسإلا

 دقو ««يالومو يديس :لقيلو» :هلوقل ؛ةحابإلل يتأي رمألا نأ " 

 انهو «ةحابإلل راص عونمم ءيش ةلباقم يف ىتأ اذإ رمألا نإ :ءاملعلا لاق
 «ًارئاطماك مل ادإو» :ىلاعت هلوق هلثمو «عونمم ءيش ةلباقم يف رمألا ءاج
 .[؟ :ةدئاملا]

 يف ملسمو ۲۲٠/۲(« «قيقرلا ىلع لواطتلا ةهارك باب «قتعلا) يف يراخبلا :هجرخأ )١(

 ۱۷١١(. /4 ءةمألاو دبعلا ظفل قالطإ مكح باب «بدألا)



  ْ 1mيتمأو يدبع :لوقي ال باب :

 ۰ : لئاسَم هيف ©

 .يِتَمَأَو يِدْبَع : لو ْنَع هلا : ىلوألا

 .َكَبَر ْمِعْظَأ : هَل ُلاَقُي لَو ير :ُدْبَعلا ُلوُقَي ال : ةيناثلا

 . يمالْعَو يِتاككَو ٍياتك :َلوك لوألا ميت : هللاا
 : َيَآلْوَمَو يدهس : َلْوَق يناثلا ُميِلْعَت : ةعبارلا

 ىف تح دي وتلا قق رهو ؛ةازقلل هلا :ةيماشلا
 . ظاَمْلَألا

 : لئاسم هيف

 الود! :هلوق نم ذخؤت : يتمأو يدبع :لوق نع يهنلا :ىلوألا © ٠
 . كلذ نايب قبس دقو 'يتمأو يدبع مكدحأ لقي

 ذخؤت : :كبر معطأ : :هل لاقي الو «يبر ٠ علا لوقي 9 :ةيناثلا ©

 . كلذ نايب قبس دقو «ثيدحلا نم

 . يمالغو يتاتفو ياتف :لوق (ديسلا وهو) لوألا ميلعت : ةثلاثلا ©

 . يالومو يديس : لوق (دبعلا وهو) يناثلا ميلعت :ةعبارلا ©

 .: ظافلألا يف ىتح ديحوتلا قي وي قيقحت وهو «دارملل هيبنتلا :ةسماخلا © 1

 : . كلذ قبس دقو

 ا لئاسملا هذه نکل ىرخاا لئاس بابلا يفو



 4V هللاب لاس نم دري ال باب

 ااا ااا ااا ايلا وو م ممم

 يفنلاو ءاهدعب عراضملا عفر ليلدب ةيفان :2ال» :4دري ال باب» :هلوق

 .ميرحتلل نوكي نأو «ةهاركلل نوكي نأ لمتحي

 هللاب لاؤسلاو .هللاب هريغ لأس نم : يأ :؛هللاب لأس نم» :هلوقو

 :نيمسق ىلإ مسقني

 مدقت امك هللاب كلأسأ :لوقي نأ لثم «ةغيصلاب هللاب لاؤسلا :امهدحأ

 نسحلا دلجلا كاطعأ يذلاب كلأسأ» :كّلَملا لاق ثيح ةثالثلا ثيدح ىف

 . "«اًریعب نسحلا نوللاو

 هحيبي ًالاؤس لأسي : يأ ؛- لجو زع - هللا عرشب لاؤسلا :يناثلا

 امو «ملعلا نم ةلأسم نع لاؤسلاو «ةقدصلا نم ريقفلا لاؤسك ؛ عرشلا

 . كلذ هباش

 لاح بسح ميرحتلا وأ ةهاركلا هللاب لأس نم در نم مكحو

 : لئاسم ةدع انهو «لئاسلاو لوؤسملا

 هذهو ؟ال مأ هللاب لأسي نأ ناسنإلل زوجي له :ىلوألا ةلأسملا

 ثيح نم لاؤسلا :ًالوأ لوقنف ؛هللا همحر فلؤملا اهيلإ قرطتي مل ةلأسملا

 ىلإ ةجاحلا تعد اذإ الإ اًئيش اًدحأ لأسي نأ ناسنإلل يغبني الو هوركم وه

 .(۲۸۹ص) قبس (۱)



4Aللاب لأس نم دري ال باب ۱  

 اعيش سالا اولأسي ال نأ هباحصأ اب يبنلا TT اذهلو «كلذ

 ا ی ل مقالحل انفع 3 تح

 : كسفن تززعأ اذإ كنأل ؛هيضتقي ىنعملاو .'"هذخأيو لزني لب ءهينلوان
 , نأ نم ةعنم كل راصو «سانلا دنع اًمرتحم تيقب سانلا لاؤسل اهلذت ملو
 ! كلذ هجاتحي امير هنإف ؛دحأل ههجو لذأ نم نأل ؛دحأل كهجو لذت

 اذهل ءهبيجي نأ ىلإ رطضا هلأس اذإ هنكلو ؛مايإ هيطعي نأ هركي رمأل دحألا

 : ؛«ساتلا كبحي سانلا دنع اميف دهزا» :لاق هنأ هلك يبنلا نع يور

 :لانملا لاؤسف .ةرورض وأ ةجاحل الإ مرخم وأ هوركم ًالصأ لاؤسلاف
 «كلذ ىلإ ةرورضلا تعد اذإ الإ الام دحأ نم لأسي نأ زوجي الف ؟ مرحم

 : حيبأ ءيش ذخأ هل حيبأ نم نإ : ةاكزلا باب يف هللا مهمحر ءاهقفلا لاقو

 ' «لاؤسلا نم رذح ةي لوسرلا نإف ؛رظن هولاق اميف نكلو «(هلاؤس هل

 , ههجو يف امو ةمايقلا موي يتأي ىتح سانلا لأسي لازي ال ناسنإلا نإ) :لاقو

 كلام نب فوع نع ؛(۲/٠۷۲ «سانلل .ةلأسملا ةهارك باب ؛ةاكزلا) يف ملسم :هجرخأ )١(
 . هنع هللا يضر

 يف : E ف لاقو .(( ۲ ءايندلا يف دهزلا باب ءدهزلا) يف هجام نبا :هجرخأ (۲)

 اذه يليقعلا هل دروأو ؛ عضولاب مهتاو ءهفعض ىلع قفتم فيعض وهو ورمع نب دلاخ هدانسإ

 .«يروثلا ثيدح نم لصأ هل سيل :لاقو «ثيدحلا

 , دلاخ» :لاقف ؛يبعتلا هعزانو ««دانسإلا عسا :لاقو .0515/4) مكاحلا : هجرخأو
 : ا

 ١ 01 «ءافعضلا» يف يليقعلاو 000 or 'ةيلحللا» يف ميعن وبأ :هجرخأو
 .هنع هللا يضر يدعاسلا دعس نب لهس ثيدح نم

 8١(. مقر ثيدح) ؛ةيوونلا ني نيعبرألا» يفو )٤١١(« «ضايرلا» يف يوونلا هنسح ثيدحلاو

 ` /© «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا لاقو :.(544) «ةحيحصلا» يف ينابلألا هححصو
 ' ءورمع نْب دلاخ هتاور نم نأل ؛دعُب هيفو «هدانسإ انخنياشم ضعب نسح دقوا ۷
 : !«مهتاو كرت دق اذه دلاخو

 0977 ض) «مكحلاو مولعلا عٰماج» يف بجر نبا هفعضو



 ۳44 هللاب لأس نم دري ال باب

 : اهب هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ؛اَمُهْنَع هللا يضر َرَمُع نبا نع

 eee SLATES ESE 0 00109 «ُهوطْعأَ ؛ هّللاب َلَأَس نم

 ةنوعملا لاؤس امأو .ةرورضلل الإ ميرحتلا ىلع لدي اذهو بحل ةعزم

 .كلذ ىلإ ةجاحلا تعد اذإ الإ ءةهوركم هذهف ؛ندبلاب ةنوعملا وأ هاجلاب

 دحأ نم لئاسلا ولخي الو ءاذه انباب عوضوم وهف ؛لئاسلا ةباجإ امأو

 ' : نيرمأ

 ىنطعأ !نالف اي :ًالثم لوقي نأك ؛اًدرجم ًالاؤس لأسي نأ :لوألا
 اًئيش لامي ريقفلاك ؟ةيطعت كنإق هل عراشلا هحابأ امم ناك نإف ءاذكو اذك
 .ةاكزلا نم

 لأس هنأل ؛اًمحتسم نكي مل نإو هبيجت اذهف ؛هللاب لأسي نأ : يناثلا

 هتباجإ يف ناك وأ اّمثإ لأس ول نكل «ميظعلا اذه ميظعت نم هتباجإف «ميظعب

 .باجي ال هنإف ؛لوؤسملا ىلع ررض

 .رمخلاك اًمرحم اهب يرتشيل اًدوقن هللاب كلأسي نأ : لوألا لاثم

 عم هلعفت امو كرس يف امع هربخت نأ هللاب كلأسي نأ :يناثلا لاثمو

 يناثلا يف هتباجإو «مثإلا ىلع ةناعإ لوألا يف نأل باجي ال اذهف ؛كلهأ

 .لوؤسملا ىلع ررض

 كف عي *% 

 .مومعلل ةيطرش :«نم» :؛هللاب لأس نم» :ِهِك هلوق
 وأ اًمثإ لاؤسلا نمضتي مل ام بوجولل انه رمألا :«هوطعأف» :هلوق

 هلل اًميظعتو هتجاحل ًةباجإ هئاطعإ يف نأل ؛لوؤسملا ىلع اًررض

 ةاكزلا) يف ملسمو 1١//4517(« ءاّرثكت سانلا لأس نم باب ءةاكزلا) يف يراخبلا :هجرخأ )١(

 .امهنع هللا يضر رمع نبا نع ؛(١۷۲ ١/ «ةلاسملا ةهارك باب



eهاب لأس نم ريال با ۰  

 Rs ا هوُبيِجَأَ ؛ مگا ن ْنَمَو لعل ؛ للاب ٌداَعَتْسا نمو

 لب ةلالجلا ظفلب هلاؤس نوكي نأ طرتشي الو ن لا یال لر

 قالار صربألا ىلإ ءاج يذلا كّلَملا لاق امك شاب صتخي مسا لكب

 :«اذکو اذك كاطعأ يذلاب كلأسأ» .: ىمعألاو

 هنإف ؛ كنم لاب ذوعأ :لاق يأ :«هوذيعأف هللاب ذاعتسا نموا :هلوق

 نؤَجلا'ةنبا تلاق امل اذهلو «ميظعب ذاعتسا هنأل ؛ ؛هذيعت نأ كيلع بجي

 د ذاعُم وأ. ميظعب تذع دقل» :اهل لاق ؛كنم هللاب ذوعأ : ايم لوسرلل

 ؛هيلع بجاو رمأ نم ذاعتسا ول كلذ نم ىنثتسي نكل . "”«كلهأب يقحلا

 كلذكو .كنم هللاب ذوعأ : :لاقف «ةعامجلا ة ةالصب همزلت نأ لثم «هذعت الف

 نم هيف'امل هذعت الف ؛ كنم ةللاب ذاعتساف «مرحم رمأ نع عالقإلاب ةتمزلأ ول

 يلصاعلا لب ءاّيصاع ذيعي ال هللا نألو «ناودعلاو مثإلا ىلع نواعتلا

 حيحص أجلمب ذاعتسا نم كلڏكو . هتذاعإو هل راصتنالا ال ةبوقعلا قحتسي وحش

 نأ كيلع بجي هنإف ؛- هللاب ذيعتسأ لقي مل نإو  هذيعي نأ عرشلا يضتقي

 ال هنإف ؛مرحلا ىلإ أجل مث : ةيانج دحأ ىنج ول هيلا ارد ا
 «عيابي الف ؛هيلع قّيضُي هنكلو «مرحلا يف صاصقلا الو دحلا هيلع ماقي

 مرحلا ةمرخ كهتنا نم فالخب .جرخي ىتح رّجْؤُي الو «هنم ىرتشي الو

 ةمرح كهتنا هنأل هذيعي ال مرحلا نإف ؛مرحلا سفن يف ةيانجلا لعف نأب

 نأ رهاظلاو «مومعلل ةيطرش  :؛ْنَم» : ؛هوبيجأف مكاعد نمو» :هلوق
 .ءادنلا انه ةوعدلاب' دوصقملا سیلو و ا انه ةوعدلاب دارملا

 .(۲۸۹ص) قبس (۱)

 r «قالطنابهنارما لجرلا هجاوپ لهو قلط نم باب «قالطلا) يف يراخبلا :هجرخأ: (؟)

(f!هنع هلل يضر ديسأ يبأ نع  . | 
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 بهذم وهو ءةوعد لك يف ةوعدلا ةباجإ بوجو ثيدحلا رهاظو

 ةبجاو اهنإف ؛سرعلا ةوعد الإ ةبحتسم اهنأ :ملعلا لهأ روهمجو .ةيرهاظلا

 اهعنميو اهابأي نم اهيلإ ىعدُي «ةميلولا ماعط ماعطلا رش» :اهيف يي هلوقل
 ليق ءاوسو .''”(هلوسرو هللا ىصع دقف ؛بجي مل نمو ءاهينأي نم
 :طورش كلذل طرتشي هنإف ؛بابحتسالا وأ بوجولاب

 .نسي وأ هرجه بجي ال نمم يعادلا نوكي نأ - ١

 ءركنم كانه ناك نإف ءةوعدلا ناكم يف ركنم كانه نوكي الأ -

 : نيببسل روضحلا هيلع بجو .؛ هتلازإ هنكمأ نإف

 .ةوعدلا ةباجإ

 .ركنملا رييغتو -

 مزلتسي هروضح نأل ؛روضحلا هيلع مرح هتلازإ هنكمي ال ناك نإو

 :ِةِللَك هلوقل ؛ةباجإلا بجت مل الإو ءاملسم يعادلا نوكي نأ -

 . "”«هبجأف كاعد اذإ» :اهنم ركذو .٠٠ . .تس ملسملا ىلع ملسملا قح»

 .دراولا مومعلل دّيقم اذهو :اولاق

 اًماعط لكأت نأ مزلتست هتباجإ نأل ؛اًمارح هبسك نوكي ال نأ

 ۳۸١/۳(« ؛هلوسرو هللا ىصع دقق ةوعدلا كرت نم باب «حاكنلا) يف يراخبلا :هجرخأ (1)

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ؛(١١٠٠ /؟ «يعادلا ةباجإب رمألا باب «حاكنلا) يف ملسمو

 ةريره يبأ نع ؛(1706/4١ .ملسملل ملسملا قح نم باب ؛مالسلا) يف ملسم :هجرخأ (؟)
 . هنع هللا يضر
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 لا

 ناك امن: نورخا لاقو' :ملعلا لها نفع لاق هيو وجب ا ءانارع

 نم حابم قيرطب هذخأ نم ىلع ال بساكلا ىلع همثإ امنإف ؛هبسكل اًمرحم
 ءامهوحنو بوصغملاو رمخلاك ؛هنيعل اًمّرَحُم ناك ام فالخب «بساكلا

 ماج يدوهي نم ىرتش دا هلك لوسرلا نأ ليلدب ؛يوق هيجو لوقلا اذهو

 ةوعد باجأو «"””ربيخب ةيدوهيلا هل اهتدهأ يتلا ةاشلا نم لكأو «“"هلهأل

 نولكأيو ابرلا نوذخأي مهمظعم دوهيلا نأ لسنا قمر «(“يدوهيلا

 Ee ةلرت وقل اكد ير انور «تحسلا '

 . هةيه اهنم انلو ةقدص اهل وه» :ةري

 لاخلا نك تيح فيضتو سوق ةعاركلا ناف ؛لوألا لوقلا قلع
 تناك لق املكو «دشأ ةهاركلا تناك رثكأ مارحلا ناك املكف «هتّلقو مارحلا

 : . لقأ ةهاركلا

 نإف 2 خاو اا بجاو طاقسإ ةباجإلا نمضتت ال نأ -

 . ةباجإلا تمرح كلذ تنمضت

 ةوعلا ةباجإ خاتحت نأ لثم «بيجملا ىلع اًررض نمضتت ال نأ

 ۰ .مهنيب هدوجو ىلإ نيجاتحملا هلهأ ةقرافم وأ رفس ىلإ

 يف ملسمو :07/4/7 «ةئيسنلاب كلي يبنلا ءارش باب «عويبلا) يف يراخبلا :هجرخأ 4
 ١ اهنع هللا يضر ةشئاع نع ؟(17757/9 !«نهرلا باب ؛ةاقاسملا) :

 يف ملسمو :(؟١1/؟ «نيكرشملا نم ةيدهلا لوبق باب ةبهلا) يف يراخبلا :هجرخأ (۲)

 .هنع هللا يضر سنأ نع ؛(١۱۷۲ ٤/ ءمسلا باب «مالسلا)

 اقرا يقو( ۷ ۲ ۱ ك0 ا مامإلا :هجرخأ (۴)

(0). 

 .6/0 /۱) «ءاورإلا» : رظناو

 «قتعلا) يف ملسمو 157/١(2 «ةقدصلا تلوحت اذإ باب ؛ةاكزلا) يف يراخبلا : هجرخعأ 2

 0١١45 /7 «قتعأ نمل ءالولا امنإ باب



 Tor هللاب لأس نم دري ال باب

 111111 1 1 ز ز ] ز ]ز]ز]ز]ز ]زا ,هوتفاكف ؛اًفوُرْعَم مكيلإ ْعَنَص ْنَمَو

 : ةلأسم *

 ؟يمدآلل وأ هلل قح ةوعدلا ةباجإ له

 ؛لبقف كليقي نأ يعادلا نم تبلط ول اذهلو «يمدآلل قح :باوجلا

 ظحالت نأ يغبني اذهلو «- لجو زع - هللا رمأب ةبجاو اهنكل «كيلع مثإ الف

 نأ امك اهطقسي نأ اهبحاصل نكل «كيخأ قحب مايقو هل ةعاط كتباجإ نأ
 ؛ عانتقا ريغ نم الجخو كنم ءايح كلاقأ اذإ نكلو ءاّضيأ كوعدي ال نأ هل

 . ةباجإلا عدت نأ يغبني ال هنإف

 : ةلأسم *

 ؟ةهفاشملاب ةوعدلاك عزوت يتلا ةوعدلا تاقاطب له

 ؛هيلإ تبهذ نمل ىَرْذُي الو سانلا ىلإ لسرت تاقاطبلا :باوجلا

 وأ ملع اذإ امأ «ةباجإلا بجت الف ىّلَّمَجلا ةوعد هبشت اهنإ :لوقن نأ نكميف

 ةوعدلا مكح اهل هنإف ؛هنيعب دوصقم هيلإ تلسرأ يذلا نأ نظلا ىلع بلغ

 . ةهفاشملاب
 «ناسحإلا :فورعملا :«هوئفاكف ؛اًفورعم مكيلإ عنص نم» :هلوق

 ةلماعم زاجنإب كيلإ نسحأ اذإف ءهئفاكف ؛اهريغ وأ ةيدهب كيلإ نسحأ نمف
 ريبك ناك اذإ نكل ءاذكهو «هئفاكف ؛هيلع بجاولا نع اًدئاز هلمع ناكو
 سيئرلاو كلملاك ؛هئفاكت نأ نكمي الف ؛هتأفاكمب ةداعلا رجت ملو نأشلا

 كلذ يف نأ ىأرل هتأفاك ول كنأل ؛هل ىعدي اذه لثمف «ةيده كاطعأ اذإ اثم

 . هناسحإل هثفاكت نأ دارأ ةي ىبنلاو هل اًئيسم نوكتف هقح نم اًضغ

 ١ ١ : ناتدئاف

 . فورعملا لعف ىلع فورعملا يوذ عيجشت
 «هيلإ فورعملا عنصب ب هل لصح يذلا للا اهب رسكي ناسنإلا نأ نأ _

 تددر اذإف OB اس ا
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 . «هوُمْنأَناَك ذگ مكن اوُرَت یخ هَل اوُعْداَف ؛ هئوُنِقاَكُت ام اوُدِجَت مل نإ

 ! . دت اسلا واد وُب ُهاَوَر

  eٌلْئاسُم هيف :

 هّللاب داَعَتْسا نَم ُداَعِإ : ىلوألا .

 ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا» :ِِلكك يبنلا لاق اذهلو «كلذ كنع لاز هفورعم هيلإ
 هل عْنُص نمل ةميظع ةدئاف هذهو «يطعملا دي يه ايلعلا ديلاو «"«ىلفسلا
 نمانلا ضنعب نكل «- لجو زع - هللا الإ ةّئم هيلع دحأل ىري الكل. ؛فورعم

 ال اذهف ؛ةتيطعأ امم رثكأ كاطعأ هتيده لدب هتأفاك اذإف ءاَدج اًميرك نوكي
 ؛هنوئفاكت ام اودجت مل نإف» : ل هلوقل ؛هل ىعالُي نكلو «ةأفاكم ديري

 نوكيو .هل وعدي هنإف ؛ ينغلا ةأفاكم دجي مل اذإ ريقفلا كلذكو :«هل اوعداف

 ل لوسرلا رمأ ىلإ ةعراسملا باب نم هنأل ؛ةرشابم ءادهإلا دعب ءاعدلا

A١ . فورعملا عناص  ْ 

 ئنعمب ءاتلا حتفب ؛«اورث» :؛هومتافاك دق مكنأ اورت ىتح» :هلوق

 يلع داخل هنن :يأ ؛اونظت ىنعمب مضلاب زوجتو ءاوملعت
 . اوكسمأ من هرمنا ديانا حل

 ا دا #+ 

 :٠ لئاسم هيف

 تبجو هللاب ذاعتسا نم نأ قبسو : هللاب ذاعتسا نم ةذاعإ | .: ىلوألا ©

 .ذاعي ال هنإف ؛اًكرت وأ ًالعف بجاو ءيش نع ذيعتسي نأ الإ , هتذاعإ

 | .(171/1) قبس ()

 ملسمو ء(حتف - ٠٤٠١/۳ «ىنغ رهظ نع الإ ةقدص ال باب ؛ةاكزلا) يف يراخبلا :هجرخأ ()

 .هنع هللا يضر مازح نب ميكح نع ؛(0717/7 «ةقدصلا لضفأ نايب باب «ةاكزلا) يف



 Poo هللاب لأس نم دري ال باب

 .هللاب َلَأَس ْنَم ُءاَطْعِإ : ةيناثلا

 . ةَوْعّدلا ةباجإ : ةثلاثلا

 ' ,ةَعيِنَّصلا ىَلَع ُةَأَئاَكُملا :ةعبارلا

 .ِهْيَلَع الإ ْرِدْقَي ال ْنَمِل ٌةاَناَكُم َءاَعُدلا نأ :ةسماخلا

 .(ُةوُمتاَفاَك دق مكن اوَرَن ىّنَح١ : ُهَّلْوَق : ةسداسلا

 .هيف ليصفتلا قبسو :هللاب لأس نم ءاطعإ :ةيناثلا ©

 RE :ةوعدلا ةباجإ : ةثلاثلا ©

 كيلإ عنص نم ةعينص ىلع :يأ :ةعينصلا ىلع ةأفاكملا :ةعبارلا ©

 . كلذ يف ليصفتلا قبسو ءافورعم

 هنأ قبسو :هيلع الإ ردقي ال نمل ةأفاكم ءاعدلا نأ :ةسماخلا ©

 .ةداع هلثم ًاَناَكُي ال عناصلا ناك اذإ اميفو كلذ يف ةأفاكم

 ال هنأ : يأ :«هومتأفاک دق مكنأ اورت ىتح» :هلوق :ةسداسلا ©

 .هأفاك دق هنأ هنظ ىلع بلغي وأ ملعي ىتح هل وعدي لب «ءاعدلا ىف رّصقي

 .دوصقملا وه فلؤملا هركذ ام نكل «ىرخأ لئاسم هيفو

 # ا %*
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 ٌباَب

 نجلا الإ هللا هجو ب لاش

 هَللأ جوب لاسي ًال» : ي هللا ٌلوُسَر َلاَق :َلاَ ؛رِباَج ْنَع
 1 ١ 0 0 ُهاَوَر اةّنَجلا الإ

 . ديحوتلل بابلا اذه ةبسانم

 E ال يحب اج لج زعم هللا هجو ميظعت هيف نأ

 كف نك ¥

 ىلع كلذب دارملا: يف فلتخا .: «ةنجلا الإ هلا هجوب لأسي ال» :هلوق

 .للا هجوب نيقولخملا نم اًدحأ اولأست ال :دارملا نأ :لوألا لوقلا
 ا هنأل ؛هللا هجوب هلأست الف ؛نيقولخملا نم اًذحأ لأست نأ تدرأ اذإف

 "ىف هدنم نباو «(709/7 هللا هجوب ةلأسملا ةيهارك باب ءةاكزلا) يف دواد وبأ :هجرخأ )١(
 ؛تاناضلاو ءامسألا» ىفو (144/4) «هنئس» يف يقهيبلاو «(48لص) «ةيمهجلا ىلع درلا»
 ثلا يضر هللا دبع نب رباج.نع ؛(0808 ۰۳۵۲ /۱) ؟حضوملا» يف بيطخلاو :(70ص)

 ::«دحاو:ريغ هيف ملكت مرق نب ناميلسولا :(707 /۲) «ننسلا رصتخم» يف يرذنملا لاقو
 ,يف ل )40١/5(2 «ضيفلا» يف امك ؛ناطقلا نباو قحلا دبع هفعض ثيدحلاو
 ْ ,(ه8١٠ /۲) ؛ريسيتلا»

 :لاق 4 هللا لوسر نع «هنع هللا يضر ىسرم يبأ ثيدح ينهنلا مومعل دهشي نكل

 ازم ناب مل ام واس عم مث چوپ لتس نم نؤملمو ا هجوب لأس نم .نرعلم»
 "170 «ضيفلا» يف ف امك ؛يقارعلا هنسحو ٠١١(« /۳) ؟عمجملا» يف امك ؛يناربطلا :هجرخأ
 .يوانملل ٤۷۸( /۲) ؟ریسیتلا»و (4



 ov ةنجلا الإ هللا هجوب لأسي ال باب

 ال اًدإف «ةنجلا ءاطعإ ىلع نوردقي ال قلخلاو «ةنجلا الإ هللا هجوب لأسي

 حرش يف يأرلا اذه ىري فلؤملا نأ رهظيو ءاقلطم هللا هجوب نولأسي

 . ؛هللاب لأس نم دري ال باب» :دعب هركذ كلذلو «ثيدحلا

 مزلتسي امو ةنجلا تلأس نإف هللا تلأس اذإ كنأ : يناثلا لوقلا

 ؛ايندلا رومأ نم اًئيش تلأس نإو «هللا هجوب لأست نأ جرح الف ؛اهلوخد

 رومأ نم ءيشل هب لأسي نأ نم مظعأ هللا هجو نأل ؛هللا هجوب هلأست الف

 نأ كهجوب كلأسأ :ًالثم كلوقك ؛هللا هجوب لأست ةرخآلا رومأف .ايندلا

 لفل :ىلاعت هلوق لزن امل هللا هجوب ذاعتسا هب يبنلاو هرانلا نم ينيجنت

 ني را ,كهجوب ذوعأ :لاق ؛ كيو ني اًباَذَع مک كمي نأ ع رواق ره
 يتب سلب كتب نرو ای كسي ا .كهجوب ذوعأ :لاق ؛ 4گیآ ت
 .“«رسيأ وأ نوهأ هذه :لاق ؛[١٦ :ماعنألا]

 .هجو هل ناكل ؛اًعيمج نيينعملا لمشي هنإ :ليق ولو
 تباث وهو «- لجو زع - هلل هجولا تابثإ هيف : (هللا هجوب» :هلوقو

 ُكِلاَم ءىس لك :ىلاعت هلوق يف نآرقلاف ؛فلسلا عامجإو ةنسلاو نآرقلاب
 ِدَجَو هاي ارس َندْلَول :ىلاعت هلوقو 0188 :صصقلا] 4ةَهَجَو الإ
 :قباسلا ثيدحلا يف امك ةنسلاو .ةريثك تايآلاو ۲١[« :دعرلا] هيَ

 :هسفن ىلإ هللا هفاضأ يذلا هجولا اذه يف فلتخاو .'"”كهجوب ذوعأ»

 ذل هواش ن تاللا د فرحي هجرس أ «ىقيقح هجو وه له

 هجولا وه سيلو ههجو هب داري يذلا واصلا وعدي ااو «تاذ

 ؟باوثلا نع هب رّبعُي هنأ وأ E ضو دودو هلأ نأ ‹يقيقحلا

 /؛ (ههجو الإ كلاه ءيش لك :ىلاعت هللا لوق باب «ديحوتلا) يف يراخبلا :هجرخأ )١(
 . هنع هللا ىضر رباج نع ؛(٥۵

 ١16(. ص) قبس قفز



 ةنجلا الإ هللا هجوي لأسي ال باب ْ +0۸
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 قحلا نم هيف اوفلتخا امل اونمآ نيذلا هللا ىده نکل «فالخ هيف
 وذ كير هجو سو :لاق ىلاعت هللا نأل ؛يقيقح هجو هنإ :اولاقف ءهنذإب

 39 مت د كر : لاق ؛هتاذ ريغ دارأ املو «[۲۷ : :نمحرلا] 4 راکول لک

Eةفص تسيلو برل ةفص «يذإ»ف ؛[078.:نمخ  

 اًقوصؤم هجولا ناك اذإف «برل ةفض تسيلو هجول ةفص (وذ#و ءمسال
 تاذلا وأ ةهجلا وأ باوثلا هب داري نأ نكمي الف ؛ماركإلاو لالجلاب

 .تاذلا ريغ هجولا نأل ؛اهدحو

 اا وأ ةهجلا وأ تاذلا نع ةرابع هجولا نإ : ليطعتلا لهأ لاقو

 «ةلئامتم ماسجألاو ءامسج :نوكي نأ مزلل اًيقيقح اًهجو هلل انتبثأ ولو : :اولاق

 سيل: لوقي ىلاعت هللاو «۔ لجو زع ف لفجلا تابثإ كلذ نم مزلبو ٠

 اي متنأو «نآرقلل بيذكت لئملا تابثإو 1 ,:ىرؤشلا] 4یم ت ےل

 ' ؛رفاك وهف هب صتخي .اميف ًاليثم هلل نأ لقا ةهدإ :نولوقت ةنسلا لهأ
 ْ ا

 نم رنا هن توتا ةت زر يذلا جلاب ةر :ًالوأ ْ
 متدرأ نإ ؟رخآلا ىلإ هنم ءزج لك رقتفي ثيحب مدو محلو باصعأو ماظغ
 نوكي نأ نكمي الو هجولا اذه ىلع سيل هللا نأ مكقفاون نحنف ؛كلذ

 الف ؛لامكلا تافصب ةفصتملا ةيقيقحلا تاذلا مسجلاب متدرأ نإو «كلذك ٠
 :نلاعت لاق «دمص.:دحا هناي هست فنصو ىلا هللاو م

 نبا لاق ء[۲-١ :صالنخخإلا] 4ُدَمكَصلأ هل هنأ ره نف

 : . هل فوج ال يذلا :دّمَّصلا يضر سابع

 لهف ؛اياضقلا بذكأ نم ةيضق ةلئامتم ماسجألا نإ :مكلوق :ايناث

 . 0747 /*:) ريرج نبا :هجرخأ 01(4)



 +4 ةنجلا الإ هللا هجوب لاسي ال باب
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 نيللاو ةقرلاو مجحلا يف ميظع نيابت امهنيبف ؟ةلمنلا مسج لثم بدلا مسج

 هللا ةلثامم مازلتسا يهو ةجيتنلا تلطب ةجحلا هذه تلطب اذإف . كلذ ريغو

 نيلئامتم نينثا دجت الف ؛هوجولا يف نوقفتي ال رشبلا دهاشن نحنو .هقلخل

 ريغ ديلاو لجرلا قورع نإ :اولاق لب «نيمأوت اناك ولو هجو لك نم

 ني ىلزأ ةلئامخلا يحج يعقل نا حاوي .رخآ ىلإ صخش نم ةلثامتم

aنيئيش نم ام هنألو ءنآرقلا هب ءاج يذلا ظفللا هنأل ؛ ةهباشملا  

 ناطق ىف ؛رخآ هجو نم ناقرتفيو هجو نم ناهبتشيو الإ نْيَدوجْوَم
 .مدقت دقو اي

 قلخ هللا نإ» :لاق ةي يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح امأو

 د تاج ت اوا نامي ال ثلا هجوو ؛ ۲ هتروص ىلع مدآ

 نيملسملا عامجإب لجو زع- برلا ةروص لثامت ةروص هب داري ال هنأب
 تاوامسلاو «ضرألاو تاوامسلا هيسرك عسو لجو زع هللا نأل ىالقعلاو

 نم ةالف يف تيقلأ ةقلَحك  نيمدقلا عضوم  يسركلل ةبسنلاب اهلك نوضرألاو
 امف ؛ةقلحلا هذه ىلع ةالفلا لضفك يسركلا ىلع شرعلا لضفو «ضرألا

 ال هفصو اذه ْنَمو «ًالييخت الو اًمصو هب طيحي دحأ الف ؟نيملاعلا برب كنظ

 :نيينعم دحأ هب داري امنإو ءاَعارذ نوتس مدآ ةروص ىلع نوكي نأ نكمي

 ةروص نسحأ اهلعجو اهراتخا ةروص ىلع مدآ قلخ هللا نأ :لوألا

 ىلإ هفاضأ امل هنأل برضي وأ حبقي نأ يغبني الف ؛اذه ىلعو «هجولا يف

 .برضي نأ وأ حبقي نأ هعم يغبني ال ام ماركإلا نم نيضتقا ةف

 نم مزلي الو - لجو زع هللا ةروص ىلع مدآ قلخ هللا نأ : يناثلا

 باب «ربلا) يف ملسمو ٠١١/٤١(« ؛مالسلا هدب باب «ناذئتسالا) يف يراخبلا :هجرخأ )١(

 ۲١٠۷/٤(. هجولا برض نع يهنلا



 ! :ٌلئاسَُم هيف

 .تِلاطَملا ُةَياَغ اإ هللا هجو َلَأْسي نأ نَع يملا : ىلوألا

 .هْجّولا ةَفِص .ُتاَبِإ : ةيناثلا

 رنقلا ةروض ىلع ةنجلا لخدت ةرمز لوأ نإ» :هكلكي هلوق ليلدب ةلئامملا كلذ
 مزلي الو «"«ءامسلا يف بكوك ءوضأ ىلع مهنؤلي نيذلا مث ءردبلا ةليل

 لهأو «ةنجلا لهأ نم ربكأ رمقلا نأل ؛رمقلا سفن ا

 يف امك عرذأ ةعبس هضرعو ءاَعارذ نوتس مهدحأ !لوط اهنولخدي ةنجلا

 ؛مدآ ةروص : يأ ؛هتروص ىلع : ملعلا لهأ ضعب لاقو . ثيداحألا ضعب

 يف جردتي هينبك سيلو «ةروصلا هذه ىلع هرمآ لوأ مدآ قلخ هللا نأ یا
 اذه ركن هللا همحر دمحأ مامإلا نكل . ةغضم مثاةقلع مث 5 ةفطن ءاشنإلا

 اًضيأو «هانعم ثيدحلا دِقْفُي هنألو «ةيمهجلا ليوأت اذه :لاقو «ليوأتلا

 ٠" .«لفحلا ةروص ىلع» :ظفلب وهو ريمضلل:رسّمْللا رخآلا ظفللا هضراعي ٠

eخؤت : بلاطملا ةياغ الإ هللا هجوب لأسي ا  
 دقت ىلع نكل < «ملعلا له لهأ ضعب هفُعض ثيدحلا اذهو «'ابابلا ثيدح نم

 ةةرخألا رمأ نم ناك ام الإ ل هجوب لأست ال'نأ بدألا نم هنإف ؛؟هتحص |

 .رانلا نم ةاجنلا وأ ءةنجلاب زوفلا

 هيلع مالكلا قبس دقو : هجولا ةفص تابثإ : ةيناثلا ©

Eكا  

 يف ملسمو ۲ ی ا مانام يظل هب ينورصلا هجرخأ )١(
 . هنع هللا يضر ةريره يبأ نع 1 ا ءاهميعنو ةنجلا)



 ۳۹۱ وللا یف ءاج ام باب

 ٌباَب
 (ول)لا يف ءاج ام

 ىلع الإ لخدت ال يهو «ول» ىلع ؛لأ» تلخد :«وللا» ىف :هلوق

 1 :كلام نيا: لاك فامتنألا

 "رضع زيوت مسالك وقتنا لاواز نيونّتلاو ٌرَجلاب

 فلؤملاو . ظفللا اذه يف ءاج ام باب :يأ ؛ظفللا اهب دوصقملا نأل

 ىلع لمعتست «ول» نأل ؛ءيشب مزجي ملو ةحوتفم ةمجرتلا لعج هللا همحر

 :هجوأ ةدع

 ؛مّرَحُم اذهو «عرشلا ىلع ضارتعالا يف لمعتست نأ :لوألا هجولا

 دحأ ةوزغ يف ١78[«2 :نارمع لآ] أوليه ام اًوعاَطأ وآل :ىلاعت هللا لاق

 ا لا ا دب نك اوب هللا دبع قيرطلا ءانثأ فلخت امنيح

 عيرشت ىلع نوقفانملا ضرتعا الجر نوعبس نيملسملا نم دهشتسا

 ريخ انّيأرف ءاولتق ام انعجر امك اوعجرو انوعاطأ ول :اولاقو ءب لوسرلا

 .رفكلا ىلإ لصي دقو مرحم اذهو ءدمحم عرش نم
 ءاًضيأ مرحم اذهو ءردقلا ىلع ضارتعالا يف لمعتست نأ : يناثلا

 ارس اد هنو اواو اورفگ دلك اک ال اوما ییا ايكيا : ىلاعت هللا لاق

 ؛[197 :نارمع لآ] أني امو ام ام اع اک ول یر اا وأ ٍضَكْلا ف

 . هللا ردق ىلع نوضرتعي مهف ؛اولتق ام اوقب مهنأ ول : يأ

 .("ص) «كلام نبا ةيفلأا )١(



 وللا يف ءاج ام باب ْ ۳۹
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 اًنزح' سفنلا بسكي مدنلا نأل ؛هنع يهنم هنإف كيلع مدنلا حتفي ءيش

 صرحا :ِةكَي لاق «طاسبناو حارشنا يف نوكن نأ انم ديري هللاو ءاضابقناو

 ول EE : كباصأ نإو ءزجعت الو هللاب نعتساو كعفني ام ىلع

 ب . "”«ناطيشلا لمع حتفت ول نإف ؛اذك ناكل اذك .تلعف ينأ

 هيي ا نا انا ا صرح لجر : كلذ لاثم

 عيد eT صا ثا ام ينأ ول :لاقف

 : ب .هنع يهن دقو «اًريثك

 لوقك ؛ ؛ةيصعملا ىلع ردقلاب جاجتحالا يف لمعتست نأ :عبارلا
 2 يا ء[44١ :ماعنألا] 4ڪسّرذا آم هنأ هش ول :نيكرشملا
 ا .لطاب اذهو ٠١[« :فرخزلا] مهند ام نَا مَ

 مق يف د ءرشف ارش ناك ناو «ريخف اًريخ

 ینمت اذهف .؟«نالف لمعب تلمعل الام يل نأ ولا :مهدحأ لاق ةعبرألا رفنلا

 ىنمت اذهف ؛«نالف لمعب تلمعل ًالام يل نأ و : يناثلا لاقو ريخ

 يف لاقو ««ءاوس امهرجأف «هتينب وهف» : لوألا يف هلك يبنلا لاقف

 1 1 . «ءاۈس امهرزوف ‹ هتينب وهف»

 ول :لثم ءزئاج اذهو .ضحملا ربخلا يف لمعتست نأ :سدانلا»

  WVص) يتأي 00/7 .

 لفم ايندا لغف هاج ام باپ .دهزلا) :يف يذمرتلاو 403781 ۰ /9 دمحأ مامإلا :هجرخأ (۲)
 /۲ «ةينلا باب «دهزلا) يف .هجام نب داو ء- ؟حيحص نسحا : : لاقاو - (۸۱ /۷ ءرفن ةعبرأ

 .ةنع هللا يضر يراملألا دعس نب ورمع ةشبك يبأ نع +



 م وللا یف ءاج ام باب

 اليف ام ىم رتألا نم انل ناک وآ َنولوُمَي» : ىلاَعَت هللا ُكْوَعَر

 اد

 ام يرمأ نم تلبقتسا ول» : دلع هلوق هنمو «تدفتسال سردلا ترضح

 ملع ول هنأ لكك يبنلا ربخأف ؛ ””نمكعم تللحألو يدهلا تقس ام تربدتسا

 رهاظلا وه اذهو «لحألو يدهلا قاس ام ةباحصلا نم نوكيس رمألا اذه نأ

 نم تلبقتسا ينتيل :لاق هنأك «ينمتلا باب نم هنإ : لاق مهضعبو . يل

 ىأر امل ربخ هنأ :رهاظلا نكل . يدهلا قوسأ ال ىتح تربدتسا ام يرمأ

 . هفالخ هللا ردق اًئيش ىنمتي ال هيلي يبنلاو «هباحصأ نم

 # د عك

 :نيتيآ بابلا اذه يف فلؤملا ركذ دقو

 .نيقفانملل ريمضلا : ةىو : ىلاعت هلوق ىلوألا ةيآلا ©

 «مهلك اولتقي مل مهنأل ؛انضعب لتق ام :يأ :4انْمَيُم اي :هلوق

 .لوقي ال لوتقملا نألو

 :طرشلا لعفو ءةيطرش :«ول# :4 رْمَأْلا نم اَنل نك ول :هلوق

E:حصفألا نأل ؛ ماللاب باوجلا نرتقي ملو كيالي ماء : هباوجو  

 عم اهنارتقا ًاليلق درو دقو ءورمع ءاج امل ديز ءاج ول :كلوق نم حصفأ

 :رعاشلا لوقك ؛يفنلا

 يلايللا عمزابخ ال نِكلو اَنْقَرَتْفااَمَل راّيخلا ىطغعُتْوَلو

 ١64. ةيآلا :نارمع لآ ةروس )١(

 05057/١(« «فاوطلا الإ اهلك كسانملا ضئاحلا ىضقت باب ‹«جحلا) يف يراخبلا :هجرخأ (؟)

 . هنع هللا يضر رباج نع AAo /Y)¢ «مارحإلا هوجو نایب باب ‹«جحلا) يف ملسمو



 وللا يف ءاج ام باب ْ ۳£

 .دحأ يف: يأ :«انه اه» :هلوق

 لب لقت مهب ب تي يك دل و ىف ٌمُك ول ف :هلوق
 ..مهي هلل دارأ امع اوفلختي نأ نكمي الف ؛ ؛مهيلع در اذه : : مهام

 ىلع ضارتعالا نم اذه :4 نس رمل ّنم ال ناگ ول :مهلوقو

 نكميو «مهتقفاوم نودب جرخ ثيح ب لوسرلا ىلع اوبتع مهنأل ؛ : رخل

 و يأ اشيا ردغلا ىلع اشارا ترك نأ
 : : لتقف انجرخ ام ءيش يأرلاو

 ىلع ةفوطعم ةلمجلاو ةفطاع نوكت نأ امإ واولا :ااوُدَمَتَو» :هلوق

 :نيرمأب ءالؤه فصو نوكيو 4اا

 . .. اوني ام اًوُغاَطَأ ول# : مهلوقب ردقلا ىلع ضارتعالاب -
 نوكت وأ :4ارتتقت» : مهلوقب «داهحلا» عرشلا ذيفنت نع نبجلابو -

 ؛اودعق دق مهنأ لاحلاو : يأ ؛«دق» ريدقت ىلع ةيلاح ةلمجلاو لاجلل واولا

 عم اوجرخل ريخ مهيف ناك ولو «مهدوعق عم اولاق ثيح مهل خيبوت هيفف

 .هردقو هللا ءاضق ىلعو نينمؤملا ىلع ضازتعالا مهيف نكل «سانلا ٠

 يف :ليقو «نيدلا يف ال بسنلا يف :ليق :4مهِنَوْخِإل :هلوق
 لماش هنإ ::ليق ولو ءمالبسإلاب نورهاظتي نيقفانملا نأل ؛اًرهاظ نيدلا

 و أو .اًحيحص ناكل ؛نيرمألل

 ميل هلا در اذهلو e : 4ار ام انوُعاَأ ۇل :هلوق
 000 24 نقد نإ َتوَمْلَأ مكن نع داف لق :هلوقب

 چ كر ا كل ا ؛ نيدعاق

 ) )1١ةيآلا :نارمع لآ ةروس 134. .



 ۳10 وللا يف ءاج ام باب

0 

 للم ممم ءءء ممم مة مففمم ُهْنَع هللا َيِضَر هريره يِبَأ ْنَع حيجصلا يفو

 هنأ امك هللا ردقب موكحم ناسنإلا نأ ىلع لدت اهلبق يتلاو ةيآلا هذهف

 .هللا عرشب اًموكحم نوكي نأ بجي

 ديحوتلل بابلا ةبسانم

 ىلع ضرتعا نمو «ردقلا ىلع ضارتعالا (ول) ماسقأ ةلمج نم نأ
 ققحي مل هنإف اّبر للاب ضري مل نمو ءاّبر هللاب ضري مل هنإف ؛ردقلا

 اذإ الإ حيرتست نأ نكمي الو ءاّبر هللاب ىضرت نأ بجاولاو . ةيبوبرلا ديحوت

 ءردقلا لام ثيح اهب ليمت ةحنجأ كل نأكو ءاضرلا مامت اًبر هللاب تيضر

 دحأل كلذ سيلو ءريخ هلك هرمأ نإ نمؤملا رمأل اًبجع» :ِي لاق اذهلو

 ءارض هتباصأ نإو «هل اًريخ ناكف ؛ركش ءاَرَس هتباصأ نإ :نمؤملل الإ

 ولف «ناك ام ىلع نوكيس رمألاف ؛ناک امهمو ««هل اًريخ ناكف ؛ربص

 تجرخ ام ينأ ول :لقت الف ؛ثداح يف تبصأ مث ِرَفَس يف ًالثم تجرخ

 .هنم دب ال ردقم اذه نأل ؛تبصأ ام رفسلا نم

 نك ډې +

 : يف قبس ام رظناو ««ملسم حيحص» : يأ : «حيحصلا يفو» :هلوق

 فلؤملاو )٠١۷/١(. هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو ديحوتلا ريسفت باب

 فوذحملاو «بابلل بسانم وه امب ىتأو «ةلمج هنم فذح هللا همحر

 لك يفو «فيعضلا نمؤملا نم هللا ىلإ بحأو ريخ يوقلا نمؤملا» : هلوق
 .اريخ

 نانس نب بيهص نع 4؛ ٤ ريخ هلك هرمأ نمؤملا باب «دهزلا) يف ملسم :هجرخأ )0(

 .هنع هللا يضر



 وللا یف ءاج ام باب : ۳۹۹
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 :ثيدحلا حرش #

 ؛هناميإ يفف «هناميإ هيضتقي امو هناميإ يف :يأ :«يوقلا» :هلوق
 اميفو «كش هيرتعي ال يذلا قداصلا نيقيلا نم هبلق يف لحي ام : ينعي

 نع يهنلاو فورعملاب رمالار داهجلا نم حلاصلا لمعلا : ىنعي ؛هيضتقي

 .كلذ هبشأ امو تادابعلا يف مزحلاو ركنملا

 ؟ندبلا ةوق كلذ يف لخدي لهو

 ا هند ةوقا ىف ناك اذإ الإ ندبلا ةوف كلذ نف لجدي ال :باوجلا
 فوبصوم ىلع دئاع فصو «يوقلا» نأل ؛هيضتتقي ام ديزي وأ هناميإ ديزي
 ةوق:نأ كش الو «هيضتقي ام وأ هناميإ يف يوقلا :دارملاف ؛نمؤملا وهو
 رشف رشلا يف تلمعتسا نإو ءريخف ريخلا يف ثلمعتسا نإ «ةمعن ندبلا

 فني وهج ؛هراثآو هريثأت يف ريخ :«هللا ىلإ بحأو ريخ» :هلوق
 . باوثلا رابتعاب هللا ىلإ بحأو «هب ىدتقُيو

 0 وبا ناميإلا يف كلذو : «فيعضلا نمؤملا نم» :هلوق

 .ندبلا ةوق يف

 «ريخ فيعضلاو يوقلا نم لك يف :يأ :«ریخا لک يفوا :هلوق
 1 هنأ نظي ال ىتح سارتحالاب نييغالبلا دنع ىمسي .لييذتلا نم 'عونلا اذهو

 | .فيعضلا يف ريخ
 لصألا نأل ؛«بحأو ريخ» :هلوق يف ةمولعم ةيريخلا 'نإ :ليق نإف

 ٤ ؟فصولا لصأ يف هيلع لضفملاو لضفملا قافتا ليضفتلا مسا يف

 N BI ؛لصألا نع جرخي دق هنأ :باوجلاف
 يف زيخ ال رانلا لهأ نأ عم 4 :ناقرفلا] 4«ٌَقَمْسُم دي هوب نجل
 يف راص «بحأو ريخ» :ةلمجلا ا ناسنإلا كلذك . . مهرقتسم



 سني وللا يف ءاج ام باب

 ###22ش* 56 كْعَفْنَي ام ىَلَع ٌصرخا» : لاق للي هللا لسنا

 نم عفر ريخ لك يفو» :ليق اذإف E حرفا يورعا هج

 ا ٤ کنم یو و e هريظنو «هنأش

 «ئنلل هلآ دمو و اراق دنع ني افقي يلا َّنِي دمي ُمظَعأ كيو

 ١٠١[. :ديدحلا]

 عفني ام لينل دهجلا لذب : ٌصْرِحلا :«كعفني ام ىلع صرحا» :هلوق

 . ايندلا وأ نيدلا رمأ نم

 .اهب رومأم هذهو «ةعفان ١

 .اهنم رذحم هذهو «ةراض - ۲

 .ررضو عفن اهيف ۳

 نکل ؛يهن الو رمأ اهب قلعتي ال هذهو ءررض الو اهيف عفن ال  ؛

 ؛ةياغلا مكح ذخأتف ءيهن وأ رمأ هيف ام ىلإ ةليسو الإ عقت ال نأ بلاغلا

 .دصاقملا ماكحأ اهل لئاسولا نأل

 دق ماعلا انثيدحف «هريغل وأ هتاذل امإ ؛ررض وأ عفن نم ولخي ال رمألاف

 لاخدإ لجأل ثدحتيو ناسنإلا ملكتي دق نكل ءررض الو عفن هيف نوكي ال

 ثداوحلاو رومألا نم اًئيش دجت نأ نكمي الو ءاَعفن نوكيف هريغ ىلع رورسلا
 ربسلا مامت لجأل هانركذ امنإ ضراع وأ «يتاذ امإ ؛ررض الو عفن اهيف سيل

 لاق ءررض الو هيف عفن ال اميف هفرصي نأ هتقوب حشي لقاعلاو . ميسقتلاو

 .'«تمصیل وأ اًريخ لقيلف ؛رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» : كك يبنلا

 باب «ناميإلا) يف ملسمو 22١١/4 «فيضلا قح باب «بدألا) يف يراخبلا :هجرخأ )١(

 . هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ؛(١/1۸ «راجلا ماركإ ىلع ثحلا



 نصرخلا ةوقلا نم نأل ؛اًدج رهاظ.اهلبق امب ةلمجلا هذه لاصتاو
 لوحي لوضوملا مسالاو ء(عفني) لعفب لوصوم مسا :«ام)و .عفني ام ىلع

 كلذ تلق امنإو «عفانلا ىلع صرحا :لاق هنأك «لعاف مسا ىلإ هتلصب .
 مدقن نأ هاتعمو «عفانلا ىلع صرحلاب انرمأ ايب يبنلا نإ :لوقأ نأ لجأل
 «ةدايزلا ىلعو عفنلا لصأ ىلع لمتشم عفنألا نآل ؛ عفانلا ىلع عفنألا
 ناك فصوب قلع اذإ مكحلا نأل ؛اهيلع صرحن نأ دب ال ةدايزلا هذهو

 :تلق اذإف ءفصولا كلذ دكأت هيلع لمتشي ام بسحب مكحلا كلذ دكأت
 عفنألا مدقنف ؛هركأ كيلإ قسفلا يف دشأ ناك نم لك ناك نيقسافلا هركأ انأ
 :نيهجول عفانلا ىلع

 .ةدايزو عفنلا ىلع لمتشم هنأ -

 دكأت بسحب مكحلا كلذ دكأت ناك فصوب قلع اذإ مكحلا نأ ١-

 1١ .هتوقو فصولا كلذ

 هنع:داعتبالا نأل ؛راضلا نع داعتبالا بوجو ف وبلا ا
 . «كعفني ام ىلع صرحا» : هلوقل ةمالسو عافتنا

 ةنوربقم ةناعتسالا نوكتف ؛ عمجلا يضتقت 7 واولا : «هللاب نعتساو)» :هلوق

 e ا مرح ‹«صرحلاب

 . هلو نم لعفلل

 وأ تا مهللا» : كلوقك ؛لاقملا ناسلب ارل تا اناا
 نأ يهو «لاحلا ناسلب وأ . لعفلاب كعورش دنع «هللاب الإ ةوق الو لوح ال

 :«لحفلا اذه ىلع كنيعي نأ - لجو زع - كبز ىلإ جاتحم كنأ كبلقب رعشت

 بلظ وأ .ةروعو زجعو فعض ىلإ كلكو كسفن ىلإ كلكو نإ هنأو



 ۳4 وللا ىف ءاج ام باب

 ناعتسا دقف ؛لاقملا ناسلب ناعتسا نم نأ بلاغلاو ءاًعيمج امهب نوعلا

 .لاحلا ناسلب

 ؛لثم قودنص لمحك قولخملاب ةناعتسالا ىلإ ناسنإلا جاتحا ولو

 نأ كيلع امنإو «قلاخلاب كتناعتساك اهنأ كسفن رعشت ال نكلو «زئاج اذهف
 ءيش لمح نع تزجع ول امك «ضعبل كئاضعأ ضعب ةنوعمك اهنأ رعشت
 ؛اذه ىلعو «ىرخألا ديلاب هلمح ىلع نيعتست كنإف ؛ةدحاو ديب

 يفانت الف «كئاضعأ ضعبب ةناعتسالاك هيلع ردقي اميف قولخملاب ةناعتسالاف

 1 . «هللاب نعتسا) :  ةي هلوق

 نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف :«ْنَّرجعت الو» :هلوق

 نم زجاعلا لعف لعفت ال :ىنعملاو «ةيهان :«ال»و ءةفيفخلا ديكوتلا

 نأل ؛زجع كبيصي ال :ىنعملا سيلو «ةميزعلاو مزحلا مدعو لساكتلا
 هل ةقاط الو ؛ناسنإلا رايتخا ريغب زجعلاف ؛زجاعتلا ريغ ءيشلا نع زجعلا

 مل نإف ءاّمئاق لص» :ِةكَي يبنلا لاق اذهلو «يهن هيلع هّجوتي الف هب
 صرحلا عمتجا اذإف .«بنج ىلعف ؛عطتست مل نإف ءاّدعاقف ؛عطتست

 مدعب ةميزعلاو صرحلاب ةينلا قدص اذه يف عمتجا ؛لساكتلا مدعو

 زجاعتي مث «هيف عرشيو هعفني ام ىلع صرحي سانلا ضعب نأل .لساكتلا
 نأ تفرع تمد امف لكك لوسرلا هب رمأ ام فالخ اذهو ءهعديو لساكتيو

 تلمع يذلا لمعلا ترسخ كسفن تزُجَع اذإ كنأل ءهعدت الف ؛ عفان اذه

 زجعلا لاح ىلإ ةوقلاو طاشنلا لاح نم يندّنلاو لساكتلا كسفن تدّوَع مث

 ناطيشلا هاتأ مث  عفانلا اميس الو لمعلا أدب ناسنإ نم مكو «لسكلاو

 ريممل7 نفد ي رج ٍ )١( بنج اًدعاق قطي مل اذإ باب ؛«ةالصلا ريصقت) ىف ىراخبلا :هجرخأ ۳٤۸/۱(؛

 هنع هللا يضر نيصح نب نارمع نع .



 وللا يف ءاج ام باب ۰ ۳۷۰

 ءاذكو اذ َناَكَل ءاَذَك ُتْلَعَف يآ ول :ْلُقَت الف ؛ٌءْيَش َكَباَصَأ ْنِإَو

 ؛هنع'عوجرلا هيلع بجيف ؛راض هنأ لمعلا ءانثأ يف رهظ اذإ نكل .! ؟هطبشف
 ١ : لالا يغ ياا نم ر قحلا ىلإ عوجرلا نأل

 بعص مث وحنلا ملع بلط يف أدب هنأ يئاسكلا ةمجرت يف ركذو

 تدعص املك ءاطئاح هب دعصت نأ ديرت اًماعط لمحت ةلمن دجوف هيلع

 ىتح دباکف «كلذ نم اًسرد ذخأف ؛ تدعص ىتح اذكهو «تطقس ًاليلق

 5 .وحنلا ىف اًمامإ راص

 اذك ناكل اذك تلعف ينأ ول :لقت الف ءيش كباصأ نإ» دو
 0 ميظعلا ثيدحلا ف يدوم ةبترملا ىه هذه :«اذكو

N 

 عقتي ام ىلع صرحلا :ىلوألا ةبترملاف

 . هللاب ةناعتسالا : ةيناثلا ةبترملاو

 .زجاعتل ر يف ئرعخلا ١ :ةثلاثلا ةبترملاو

 : .كيلإ بتارملا هذهو

 :«كيلإ تسيل هذهف ؛دوصقملا فالخ لصح اذإ :ةعبارلا ةبترملا

 هللا ىلإ رمألا ضّرَفَف ؛«. . .كباصأ نإو» :لاق اذهلو ءهللا ردقب يه امنإو
 ْ 0 . ىلاعت

 اد تي الزج الاعب : يأ 10 وق

e 

 ةع قحا لأ لول كرتا ألا



 ۳۷۱ وللا ىف ءاج ام باب

 SAE ؛ َلَعَف َءاَش اَمَو هللا ُرَدَق :ْلُق نکلَو

 .اذك ناكل هلعفي مل رمأل اذك تلعف ول :لوقي نأ : يناثلا

 . حبرلا ينتاف ام رفاسأ مل ول : لئاقلا لوق لوألا لاثم

 .تحبرل ترفاس ول :لوقي نأ يناثلا لاثمو ش

 ؛لعاف لماع ناسنإلا اذه نأل ؛لوألا نود يناثلا ءب يبنلا ركذو

 «يبولطم تلّصَحل لعفلا اذه نود ينالفلا لعفلا تلعف ينأ ول :لوقي وهف

 .لامعألا نم اًيبلس هفقوم ناكو لعفي مل يذلا ناسنإلا فالخب

 .تلعفل لوعفم يهو «مهبم نع ةيانك :«اذك» :هلوق

 .ول باوج ةلمجلاو «ناك لعاف :«اذك ناكل» :هلوق

 ردقو .هللا ردق اذه :يأ ؛فوذحم أدتبمل ربخ :«هللا ردق» :هلوق

 قلطيو «هللا لعف وه يذلا ريدقتلا ىلع قلطي هللا ردق نأل ؛رودقم ىنعمب

 ثدحتي لئاقلا نأل ؛انه دارملا وهو «هللا ريدقتب عقو يذلا رودقملا ىلع

 نأل ؛ريدقتب الإ رَّدَقُم الو «هرودقم يأ هللا ردقف هيلع عقو ءيش نع

 .لعفلا ةجيتن لوعفملا

 دقف ّيلإ يذلا امأ ءّيلإ سيلو هللا ردق عقو يذلا اذه نإ :ىنعملاو

 لجو زع - هللا ءاضقل ماتلا ميلستلا هيف اذهو «ترمأ امك اًعفان هارأ ام تلذب

 ىلع مالي ال هنإف ؛يعرشلا هجولا ىلع هب رمأ ام لعف اذإ ناسنإلا نأو «-

 . هللا ىلإ رمألا ضّوْفُيو «ءيش
 لعف :«ءاش»و «ةيطرشلا «اماب ةردصم ةلمج :«لعف ءاش امو» :هلوق

 دار ال هللا نأل ِ؛هّلَعَف هلعفي نأ هللا ءاش ام :يأ ؛«لعف» :هباوجو «طرشلا

 رهو ءهيِكَحِل بّقَعم ال مک هاو :یلاعت لاق .همكحل ِبَّفَعُم الو هئاضقل
 لك نأ يهو «ةدعاق ركذ قبس دقو 4١[« :دعرلا] باس ځیر



rوللا يف 3 ءاج ام باب ْ  

 نايا لكم خفت (ول) إف
 EE ع ؛ةئيشْملاب قّلَعُم ىلاعت هلل لعف
 اذهبو «ةمكحل الإ لعفي الو عّرشي د ال هللا نأل ؛ةدرجملا ةئيشملاب اًقلعم

 نوملسملا ناك اذهلو ؛ءاشملا 0 ةئيشملا نأ مهفن ريرقتلا

 نكي مل أشي مل امو ناك هللا ءاش ام : نولوقي

 اهنمأ وليل ةيعرشلا ةدارإلا : ليصفت هيفف ؛دارملا عوقوو ةدارإلا امأو

 بوسي نأ دیر و : ىلاعت لاق «ةبحملا ىنعمب يتلا يهو م

 ىلع هللا باتل ءاشي ىنعمب تناك ولو «بحي ىنعمب [۲۷ :ءاسنلا] می
 ياكل لاق امك ؛دارملا عوقو اهنم مزلي ةينوكلا ةدارإلاو . سانلا عيمج

 ۲٠۴[. ٠٠ :ةرقبلا] ديب ام ُلَمْفَي و اوُلَحَتقَأ ام هلآ سوو رس مس راک رورو

 ا مسا :«ول» :«ناطيشلا لمع حتفت ةت ول نإف» :هلوق

 ۰ .ناطيشلا لمع حتفي ظفلل اذه نإف :

 1 و
 لا تزل نطِيَّسلَ نم ئَحتلا اَسإ# :ىلاعت لاق «كلذ بحي ناطيشلا

 مانملا يف ىتح ء[١٠ : ةلداجملا] ا نب اإ اًعيَس مهَراصب سئو أوما

 e «هرکف شوشو هوفص هيلع ركعْيِل ةفيخم اًمالحأ هيري
 وشت لاح ةالصلا نع هلك يبنلا ىهن : اذهلو يجی ىلع ةذاعلل

 نانخا هعفادي وه الو «ماعط ةرضحب ةالص ال» لب لاقف ؛ركفلا
 نأ دب ال هنأو ىردقو هللا ءاضق اذه :لاقو ءابر هللاب ناسنإلا يضر اذإف

 .هردض حرشناو هسفن تنأمطا ؟ عقي

 ةريره يبأ نع E بألا يزبجاب قل يف مالم هجرخأ )١(
 .هنع هللا يضر

 وعلا دجاسملا) يف ملسم : هجرخأ )۲(



 ۷r وللا يف ءاج ام باب

‘neveceeanseoevenenerananavenananananenerecnennnansnenenanecesevanecacarinevenensnrersesnars 

 : ثيدحلا نم دافتسيو *

 .؟بحأو ريخ» :هلوقل ؛- لجو زع هلل ةبحملا تابثإ ١

 يوقلا نمؤملا» :هلوقل ؛هفعضو ناميإلا ةوق يف سانلا فالتخا

 .«فيعضلا نمؤملا نم هللا ىلإ بحأو ريخ

 اذهو ءصقن فعضلاو ةدايز ةوقلا نأل ؛هناصقنو ناميإلا ةدايز

 :ةنسلا لهأ ضعب لاقو .ةنسلا لهأ ةماع هيلع يذلا حيحصلا لوقلا وه

 نيا دابو :ىلاعت لاق «نآرقلا يف دري مل صقنلا نأل ؛ ؛صقني الو ديزي

 4سا عم انميإ ادال :ىلاعت لاقو ء[١۳ :رثدملا] * كي ارنا

 توبث ةدايزلا توبث مزال نم هنأل ؛لوألا لوقلا حجارلاو ٤[. :حتفلا]

 ناميإلا صقن توبث ىلع ًالاد نآرقلا نوكي اذه ىلعو «دئازلا نع صقنلا

 نم تيأر ام» : هِي هلوق يف ةحيرص هب تءاج ةنسلا نأ امك ؛موزللا قيرطب

 : ينعي ؛«نكادحإ نم مزاحلا لجرلا بلل بهذأ نيدو لقع تاصقان

 . ءاسنلا

 «ةيمك ةدايز ةرهاظلا لامعألا ةدايزف ؛ةيفيكلاو ةيمكلاب ديزي ناميإلاو

 هيلع ميهاربإ لاق اذهلوأ «ةيفيك ةدايز نيقيلاك ةنطابلا لامعألا ةدايزو

 نمط نكلو لب لاک نمو لو لَ Ej نت فيك ينرأ برو ر

 ۲٠١[. :ةرقبلا] ىل

 داز ؛ربخلا سفن هربخأف رخآ ءاج مث ءربخب ةقث هربخأ اذإ ناسنإلاو

 ليلد اذهو «ينيقيلا ملعلا ديفي رتاوتملا نإ :ملعلا لهأ لاق اذهلو «هنيقي

 . هنع هللا يضر رمع نبا نع ۱ «ناميإلا ناصقن باب «ناميإلا) يف ملسم :هجرخأ )١(

 . هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع )٠ *A)¢ ملسمو 0 4) يراخبلا :هجرخأو



v4وللا يف ذ ءاج .ام باب ْ  

asunonneasoascesonaranacacavevenacaccenancanerenevrnasesusoenennreneneencevoneocconenaranacen 

 .عبرأ ىلص نمف ءرهاظف ؛لامعألا امأو «قيدصتلاب بولقلا توافت ىلع
 .نيتعكر ىلص نمم ديزأ تاعكر

 ٍ .اريخ لك ىفو» :هلوقل ؛ريخ هيف هناميإ فعض نإو نمؤملا نأ -

 ضرحا# :هلوقل ؛اهقيقحتو حلاصملا ليمكتب تءاج ةعيرشلا نأ -
 'ناك ناو داي وول ؛ ةي لوسرلا رمأ نمؤملا لثتما اذإف تپ اهي ىلع

 ' .اًيويند اًرمأ 0 كلذ

E 

 . (نَّوجععت الو» :هلوقل ؛ةرباصملاو ربصلا ناسنإلل يغبني هنأ -

 :هلوقل ؛ردقلاب هيلع جتحي نأ هلف هيف ناسنإلل ةردق ال ام نأ - 4

 : نأ كل سيلف ا ا و

 ٠ ةالصلا امهيلع مدآ ىسوم ا مدآ ةجاحم امأو

 ىلع ينمولتأ :لاقف ؟ةنجلا نم كسفنو انتجرخأ اذامل» :هل لاقو ؛ مالسلاو
 نؤركني نيذلا ةيزدقلاف .ردقلاب جاجتحا اذهف ؛ يلع هللا هبتك دق ءيش
 : مهتعدب فلاخ ام نأ عدبلا لهأ ةداع نم نأل ؛ثيدحلا اذه نوبذكُي ردقلا

 يل ا اذه نكلو .هوفّرَخ الإو هوبَّذَك هبيذكت نكمأ نإ

 0 ا .امهريغو «نيجيحصلا»

 .ردقلاب جاجتحالا باب نم اذه نإ :ةيميت نبا مالسإلا خيش .لاقو

 ش باب ءردقلا) يف ملسمو 0 « ىسومو مدآ جاحت باب «ءردقلا) يف يراخبلا : هجارخأ )1

 ١ . هنع هللا يضر ةريره يبأ نع )° f «ىسومو مدآ جاجح



 Vo وللا ىف ءاج ام باب

 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا

 يتلا ةيصعملاب مدآ ىلع جتحي مل ىسومف ؛بئاعملا ىلع ال بئاصملا ىلع

 .هسفن جورخلاب جتحا لب ‹ جورخلا ببس يه

 ةالصلا هيلع ىسوم نإف ؛الإو ءانجورخل اًببس راص كّلْعِف نأ :هانعم

 اذهو «هادهو هبر هابتجاو هنم بات بنذ ىلع هابأ مولي نأ نم دعبأ مالسلاو

 .ثيدحلا ىلع قبطني

 «ثيدحلا اذه جيرخت يف رخآ هجو ىلإ هللا همحر ميقلا نبا بهذو

 نيذلا لاحك سيلو «هلعف نم باتو ىضم نأ دعب ردقلاب جتحا مدآ نأ وهو

 ل رو راسا و عج سلا

 ١: :ماعنألا] 4اَتْوآَبَء الو ڪرن آم هلآ آس ولو ۱٤۸[

  mm؟ هللا ىلإ انبت :نولوقيو ىضم ءيش ىلع نوجتحي ال مهنأل ؟ هللا

 .كرشلا يف ذ ءاقبلا ىلع نوجتحي نكلو

 لمع حتفت ول نإف» :هلوقل ؛مدآ ينب ىلع اًريثأت ناطيشلل نأ 4

 يرجي ناطيشلا نإ» : ب يبنلا لاق اذهلو ءهيف كش ال اذهو ««ناطيشلا

 «مدلا ىرجم مدآ نبا نم

 بلقلا يف اهيقلي يتلا سواسولا ينعي اذه نإ :ملعلا لهأ ضعب لاقف

 .قورعلا يف يرجتف

 ىرجم يرجت حورلا نأ امك «.- لجو زع - هللا ةردق ىلع ديعبب سيل اذهو

 ملسم يف يف و ‹(1۸/۲ «هفاكتعا يف اهجوز ةأرملا ةرايز باب ءفاكتعالا) يف يراخبلا :هجرخأ )1١(
 تنب ةيفص نع ؛(١١۱۷ ٤/ «قأرماب اًيلاخ يؤر نمل بحتسي هنأ نايب باب مالسلا) يف

 .اهنع هللا يضر ييح



  : ۳۷٦وللا يف ءاج ام باب '

 © لئاسم هيف : ۰

 َناَرْمِع ٍلآ يف نْيتيآلا ريض : ىلوألا .

 .ءامسلا ىلإ ةكئالملا اهب دعصتو طْئحُبو نّمكُت تضبق اذإ ءمسج يهو «مدلا '

  ۰.نإف ؛كّلَملا ةّمَل يهو :ءهداضي ام ناطيشلل نأ هللا ةمعن نمو

 ةمل هدنع تبلغ قفو نمو «ةمل كلمللو ةمل مدآ نبا بلق يف ناطيشلل

Ck ةرامأ سفنو ةنئمطم سفن ناعراصتي اًمئاد امهف «ناطيشلا.ةمل كلملا 

 .اًعيمج نيسفنلل فصو يهف ةماّوللا سفنلا امأو ْ

 نايبب هولا لوق نع يهنلا نرق نيح ل يبنلا ميلعت نسح - ١
 .mS سلو قي نرمل دزو «ةليرشلا ةكح نيل هلع

F#ان نت  

 : لئاسم هيف

 :امهو :نارمع لآ يف نيتيآلا ريسفت :ىلوألا ©

 . «ارليم ام اأ ول اودع وتجي الا ییا : ىلوألا

 يأ ؛ هده اتي اَم ی رمألا نم ي ان 36 أ ولو :ةيناثلا

 ا ا درب تلف لأ امت ها نکل نلف امر نجرخأ

 ول :ىرخألا ةيآلاو 24 مهِمِجاَصَم لِ تملا مهڪ بیک يآ م
 ' مڪرشآ نع ع ارداق :هلوقب هذه مهاوعد هللا لطبأف ؛ ا ا

 مدع نأو ءاقبلا: يف نيقداص متنك نإ :.يأ ؛ ورسم مك نإ تول ومل

 اوملسي نل مهنإف «توملا مكسفنأ نع اوؤرداف 0

 . ؛داهجلا اوكرتو مهوعاطأ ول نكلو ر كرما وح



 ففي وللا يف ءاج ام باب

 .ءْيَش َكَِباَصَأ اًذِإ ؛(ْوَل) : ٍِلْوَق ْنَع ُحيِرّصلا ُيْهَنلا : ةيناثلا

 .ٍناَطْيَشلا َلَمَع ْحَنْفَي كلذ دأب ِةلَأْسَملا ُليِلْعَت : ةثلاثلا

 . نسحلا مالكلا ىَلِإ ُداَشْرإلا : ةعبارلا

 .هللاب ِةَناَعِتْسالا َعَم ُعَمْتَي اَم ىَلَع صزجلاب ُرْمألا :ةسماخلا

 .ُرِجَعْلا َوُهَو ءَكِلُذ ٌُدِض ْنَع ُْهّنلا : ةسداسلا

 لوقل :ءيش كباصأ اذإ ؛ول» لوق نع حيرصلا يهنلا :ةيناثلا ©

 .«اذك ناكل اذك تلعف ينأ ول :لقت الف ؛ءيش كباصأ نإف» : ايب لوسرلا

 نع يهنلاف :ناطيشلا لمع حتفي كلذ نأب ةلأسملا ليلعت :ةثلاثلا ©
 ناسنإلا رسحتيف «ةسوسولا وهو ناطيشلا لمع حتفت اهنأ اهتلع «ول» لوق

 .نزحيو مدنيو كلب

 :لق نكلو» :هلوق ينعي :نسحلا مالكلا ىلإ داشرإلا :ةعبارلا »
 . «لعف ءاش امو هللا ُرَدَق

 :هللاب ةناعتسالا عم عفني ام ىلع صرحلاب رمألا :ةسماخلا ©

 .!هللاب نعتساو كعفني ام ىلع صرحا» : ام هلوقل

 الو :هلوقل :زجعلا وهو «كلذ دض نع يهنلا :ةسداسلا ©

 باصي دق ناسنإلاف «ناسنإلا رايتخاب سيل زجعلا :لئاق لاق نإف ««نزجعت

 ؟هيلع ناسنإلل ةردق ال رمأ نع ةي يبنلا ىهن فيكف ؛زجعيف ضرمب

 ؛ءيشلا لعف نع لسكلاو نواهتلا انه زجعلاب دوصقملا نأب : بيجأ

 .ناسنإلا رودقم يف يذلا وه هنأل

 انف دك حدك



 حيرلا بس نع يهنلا باب ۰ ۳۷۸

enanaseesevasancdecansoenekecceevasevanacevevavacananenenaranoroconnonvavnnanovbeneverev
oenns 

 E :حصفي ملو يهنلا قلطأ هللا همحر فلؤملا
 .ثيدحلا نم هللا اءاش نإ نيبكيسو «ةهاركلا

 O نع هللا هفّرصُي يذلا 7 :«حيرلا» :ةدلوق

 ؛امؤ ءبرغلاو «قرشلاو «بؤنجلاو «لامشلا :ةعبرأ اهلوصأو .حاير
 'وأ'بونجلا وأ لامشلا يف ةماقتسالا نع ةبكان اهنأل ؛ ءابكنلا ىمسي امهنيب

 نوكت اًنايحأف ؟؛- لجو زع - هللا تايآ نم اهفيزصتو .برغلا وأ قرشلا

 تاناضيف اهعم لصحيو عورزلا نفدتو تويبلا مدهتو راجشألا مث ةديدش

 اًنايحأو «ةراح اًنايحأو « ةدراب نوكت اًنايحأو ءةئداه نوكت اًنايحأو «ةميظع

 اوعمتجا قلخلا نأ ولو «هردقو هللا ءاضقب اذه لك ؛ةلزان اًنايحأو «ةيلاع
  اوغاطتسا ام اهيلع هللا اهلعج يتلا اهتهج نع حيرلا اوفزصي نأ ىلع مهلك

 . هذنه: دجوتل ة ةثافلا ةيملاعلا نئاكملا عيمج تعمتجا ولو «اليبس كلذ ىلإ

 هتردقب -.لجو زع - هللا نكلو ایس كلذ ىلإ ثعاطتسا ام ةديدشلا حيرلا

 ؟حيرلا هذه بسي نأ ملسملل قحي لهف ؛ديري ام ىلعو ءاشي فيك اهفّرصُي

 نسمشلا نأ امكو «ةربدم ةرَخَسُم حيرلا هذه نأل ءال :باوجلا

 00 يا ل

 انف ع #



 ۳۷۹ حيرلا بس نع يهنلا باب

TTَلاَق لك هللا َلوُسَر ن : 
 كنان ان ّمُهّللا :اوُلوُقَف ؛ َنوُهَرَكَت اَم مُني ر اًذِإَف ؛حيٌّرلا اوُبْسَت آل»

 ْنِم كب ُدوعَنَو ا

 فذحب موزجم لعفلاو «ةيهان : «حبرلا اوبست ال :هلوق

 «بيعلاو ء«متشلا :بّسلاو .هب حيرلاو «لعاف واولاو «نونلا

 بس نأل ؛اهبس نع ىهن امنإو كلذ هبشأ امو ءنعللاو «حدقلاو

 اذهف ؛هتببسف «بيع هيفو اًينبم اًرصق تدجو ولف «هقلاخل بس قولخملا
 ىلع ةرخسم ةربدم اهنأل ؛حيرلا بس كلذكو «هانب نم ىلع بصني بسلا
 دقف ؛ةجعزم حيرلا تناك اذإ نكلو .- لجو زع - هللا ةمكح هيضتقت ام

 انإ مهللا :اولوق نكلو» :هلوق يف ذئنيح لاقي ام ىلإ يب يبنلا دشرأ
 .«خلإ . . . كلأسن

 نوكت دقف ؛رشو ريخ اهيف اهسفن حيرلا :«حيرلا هذه ريخ نم» :هلوق
 نوكت دقو «راهنألاو راحبلا ضيفتو رايدلا مدهتو راجشألا علقت ةفصاع

 .طاشنلا بسكتو وجلا دربت ةئداه

 ؛اًريخ لمحت دق اهنأل ؛هلمحت ام :يأ :«اهيف ام ريخو» :هلوق

 حاقل ةلازإك ؛اًرش لمحت دقو «مشلا ةبيط ةحئار لمحت دقو «رامثلا حيقلتك
 مئاهبلاو ناسنإلا رضت ضارمأو «رامثلا

 ثيح ىلإ هقوسو باحسلا ةراثإ لثم :«هب ترمأ ام ريخو» :هلوق

 .هللا ءاش

 .أجلنو مصتعن :يأ :«كب ذوعنو» :هلوق

 ءراجشألا علقك ؛اهسفنب اهرش :يأ :«حيرلا هذه رش نم» :هلوق

 . تويبلا مدهو «عورزلا نفدو



 حيرلا بس نع يهنلا باب ْ ۳۸۰

 حيرلا بس ْنَع ينل : ىلوألا

 5 الا ءايشألا نم هلمحت ام : يأ :«اهيف ام رشو» :هلوق

 : ا .اهريغو «ةئبوألاو «تاروذاقلاو

 حيز يف ىلاعت لاق ءريمدتلاو كالهإلاك :«هب ترمآ ام رشود :هلوق
 نم ضرألا سيبيتو ٥ : فاقحألا] اير ر رم میم لک ردن :د

 ةمكحل رشب رمت دقف ؛قرطلاو راثآلا ني «عورزلا نفدو ا

 .اهكاردإ نع زجعن دق ةغلاب

 بهت نأ هللا اهرمأي :يأ ؛يقيقح رمألا اذه :«هب ترمأ ام» :هلوقو
 ىلإ ةبسنلاب كاردإ هيف لات لكلا ف نم ءيش لکو «فقوتت نأ اهدا

 انين الاف ارك وأ اًمْرَط اتنا :ءامسلاو ضرألل ىلاعت هللا لاق هللا رمأ

 4 اذامو يبر :لاق .بتكا» :ملقلل لاقو ؛[١١ :تلصف] 4َنبَط

 . ةع ةعاسلا مايق ىلإ نئاك وه ام بتكا :لاق

 : لئاسم هيف

 اهبس نأل دس اذهو :حيرلا بس نع يهنلا :ىلوألا ©

 .اهلسرأو اهقلخ نمل بس

 )١( «حيرلا بس نع يهنلا يف ءاج ام باب ؛نتفلا) يف يذمرتلاو 17/0(2) دمحأ :هجرخأ ,

  ) ۷:نباو نك »۳( «ةليللاو مريلا لمع» يف يئاسنلاو = !حيحص نسحال :لاقو ۔

 «لكشملا» يف يواحطلاو ء(۲۹۹) ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا )۳۹۸/۱(. :

 يئاسنلا :هجرخأو  «(ATTY AFT 4o)ن ؟قالخألا مراكم» يف ذ يطئارخلاو

 ؛لكشملا» يف يواحطلاو : (TAND.اًوقوم بعك نب يبأ نع :

 .امهنع هللا يضر ةشئاعو ةريره يبأ نع !عوقرم دهاش هل ثيدحلاو
 ٠ .(157ص) هجيرخت يتأيس (۲)



 ۳۸۱ حيرلا بس نع يهنلا باب

 .ُهَرْكَي اَم ُناَسْنِإلا ىَأَر اّذِإ عِفاّنلا مالكا ىَلِإ ُداَشْرإلا : ةيناثلا

 روما اّن ىلإ ُداَشْرإلا : ةثلاثلا

 .ٌرَشب ُرمؤُت دَكَو ريب ُرَمؤت ذك اه : ةعبارلا
 : يأ :هركي ام ناسنإلا ىأر اذإ عفانلا مالكلا ىلإ داشرإلا : ةيناثلا ©

 عم «ثيدحلا .٠ . .اهريخ نم كلأسأ ينإ مهللا» :لوقي نأ وهو ءاهنم

 لابجلا وأ ناردجلاب اهرش نم ءاقتالاك ؛اًضيأ ةيسحلا بابسألا لعف

 .اهوحنو

 .؟هب ترمأ ام» : هلوقل :ةرومأم اهنأ ىلإ داشرإلا : ةثلاثلا ©

 ترمأ ام ريخ» :هلوقل :رشب رمؤت دقو ريخب رمؤت دق اهنأ :ةعبارلا ©

 . هب ترمأ ام رشو «هب

 هللا ءاضق ىلع ضرتعي ال نأ ناسنإلا ىلع بجي هنأ :لصاحلاو

 ذأ با يوكل رمال م ةزكيلاو هّبسي ال نأو ءهردقو

 لعفت نأ كلمت ال تاقولخملا هذه نأل ؛يعرشلا هرمأل اًملستسم نوكي

 .- ىلاعتو هناحبس - هللا رمأب الإ ایش

 ان ين لين



PAYةيلهاجلا نظ قحلا ريغ هللاب نوتظتإ» : ىلاعت هللا لوق باب » 

 : نيتيآ بابلا اذه يف فلؤملا ركذ

 «نيقفانملا ىلع دوعي ريمضلا : «تروُتْظَي : ىلاعت هلوق : ىلوألا ©
 يف امك ؛نيقيلا ىلع قلطي دقو «حجارلا لامتحالا هنأ : نظلا يف لصألاو

 «نونقيتي : يأ ؛[٩٤ :ةرقبلا] 4ْمَِبَر وهلم مهما وطي ندا : ىلاعت هلوق

 .اًمهَو ىمسيو جرا حج حارلا دضو ٠

 ٠ .4قَحْلآ ع :هلوقل نايب فطع : ةه نع :هلوق
 ECE :ىنعملاو ؛ةيلهاجلا لاحلا :4ٍةَيهَلْل و

 ينيم لطاب نظ وهف . «هتمظعو هللا ردق اهيف ناظلا فرعي ال يتلا ةيلهاجلا .

 . :نيعون ىلع - لجو زع  هللاب نظلاو . لهجلا ىلع
 . اًريخ- هللاب نظي نأ :لوألا

 ۱ رش هللاب نظي نأ : يناثلا

 :ناقلعتم هل لوألاو

e CA ESAS ا 

 اذه يف - ىلاعتو هناحبس  هلعفي اميف - لجو رع  هللاب نظلا نسحت
 اهيلإ لوقغلا لصت دق ةغلاب ةمكحل وه امنإ هلعف ام نأ دقتعت نأو «نوكلا

 ) )1١[ةيآلا :نارمع لآ ةروس 184



 AY (ةيلهاجلا نظ قحلا ريغ هللاب نونظت» : ىلاعت هللا لوق باب

‘saecencensesatanevecenneocneneaveecenseenevinecevenananenenananvrenesnereenenenenenesananeees 

 هللا نأ نظي الف ؛هريدقت يف هتمكحو هللا ةمظع نيبتت اذهبو «لصت ال دقو

 مل تابكنلاو ثداوحلا ىتح «ةئيس ةدارإل هلعف نوكلا يف اًعيش لعف اذإ
 ام ثدحي نأب هريغب قلعتملا امأ ءهلعفب قلعتملا ءوسلا ةدارإل هللا اهثدحي

 ىلا اد س ليل ىا انك 0 ؛ريغلا اذه ءوسي نأ هب ديري

 N] : بازحألا] دمر کب ب دارأ وأ اوس مكي دارأ نإ هلآ ني یب

 نسحأ هللاب نظت نأ بجي اذهف ؛كب هلعفي امل ةبسنلاب قلعتم  ؟

 «نسحلا نظلا بجوي يذلا ببسلا كيدل دجوي نأ طرشب نكل «نظلا
 كيلعف ؛كلذ تلعف اذإف «صالخإلا عم هتعيرش ىضتقم ىلع هللا دبعت نأ

 كنم لبقي نل هنأ دقتعت نأب هللاب نظلا ءيست الو كنم لبقي هللا نأ نظت نأ

 الو ءهنم لبقي هنأ هللاب نظلا نسحيف ؛بنذلا نم ناسنإلا بات اذإ كلذكو

 يف اطّرْفُم ناسنإلا ناك نإ امأو . هنم لبقي ال هنأ دقتعي نأب هللاب نظلا ءيسي

 نواهتملا نظ وه اذهف ؛اًنسح اًئظ هللاب نظو «تامرحملل ًالعاف تابجاولا

 هللا ةمكح نإ ذإ ؛هللاب نظلا ءوس نم وه لب «ةلطابلا ىنامألا ىف كلاهتملا

 ٠ كلذ لثم ىبأت

 وأ اًهفس هلعف يف نظي نأ لثم ءاًءوس هللاب نظي نأ وهو : يناثلا عونلا

 نظ امك «بونذلا حبقأو تامرحملا مظعأ نم هنإف ؛كلذ وحن وأ اًملظ

 م ا ورك اا ع
 ميم

 :نارمأ كلذب مهدارم : 4ى نِم ٍرَمَأْلا َنِم انل له تولوتي» :هلوق

 . مهسفنأ نع موللا عفر :لوألا

 .ردقلا ىلع ضارتعالا : يناثلا

 .مدقم ربخ :41ن» :هلوقو



 «ةيلهاجلا نظ قحلا ريغ هلاب نونظت# :ىلاعت هللا لوق باپ : نك

Seeccanureveenenenernvntenacacevenanenacererssananenecoanrenanadanenenenvenarnacacacssaocoons 

 هرخآ ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : 4و نيل :هلوقو
 :ةقازلإ رجلا فرح رجب للا لافتنا اعرؤهظ نمر عت

 ةجو'الف ؛كلذك ناك اذإف :يأ :4مّني مك ريالا نإ :هلوق
 E لجو زع- ا للا

 ۰ .نالذخلاو رصنلا

 لك نأشلا :.يأ ؛رماوألا دحاو ال رومألا دحاو «َرمَأْلا نإ :هلوقو
 وهف ؛ هناحيبس - هلل هلك نيقولخملا لاعفأو هلل لاعفأب قلعتي يذلا نأشلا

 ] .هلعف يف ال هتالوعفم يف رشلا نكل < ءرشلاو ريخلاو زعلاو لذلا ردقي يذلا
 نوري لام : يأ : 4كلأ َنوُدْبي ال اک ميِمَنأ ن دفع :هلوق

 ال ام هسفن يف يفخيف ؛قدصلاو ةحارصلا مدع نيقفانملا نأش نمف «كل

 o و ا هريغل هيدبي :
 ش .نايصعلاو قوسفلاو رفكلا يفخي وهف

 ارم :«لتق» ¿ نمب دارملاو ءدحأ يف : يأ : نه اتل ا :هلوق

 ا ؛دحأ يف نيملسملا نم دهشتسا

 .نابشلاو راغصلا :عيطيو يينيصعي اًدمحم نإ : :لاقز. ءدحأ ةوزغ, يف شيجلا

 لإ للا مهل بيك يل دبل كيوي ىف مك ول لف هلوق
 ..انهاه انلتق ام ءيش رمألا نم انل ناك ولا :مهلوقل در اذه : : € مهام
 ادعفتي مل ؛دحأ ىلع لتقلا بتك اذإ هنأل ؛هل ةقيقح ال جاجتحالا اذهو
 ٠ :نامسق ةباتكلاو «هتوم ناكم ىلإ جرخي نأ دب ال لب .«هتيب يف هنصحت'

 لوق لم «بوتكملا E ءةيعرش ةباتك ١
 ١١۳[«. :ءاسنلا] اوفر اًبتك تييِْؤُمْلا ل تاک هولا ل :ىلاعت
 .[۱۸۳ :ةرقبلا] «ْمايّصلأ مَع بيك 6 أما نذل اهُيَأَي :  هلوقو



 e+ «ةيلهاجلا نظ قحلا ريغ هللاب نونظتا : ىلاعت هللا لوق باب

 «ةيآلا هذه ىف امك ب برتكملا عوقو اهنم مزلي ةذهو «ةينوك ةباتك - ۲

 اهرب ٌضْيأْلا 7 اا ٍدَعَب ْنِم روزل ف انيك دق :ىلاعت هلوق لثمو
 اأ بخل هلل بتك# :هلوقو ء[5١٠ :ءايبنألا] 4َنُحِلكَصا َىِداَبِع

 7١[. :ةلداجملا] سرو

 مكرودص يف ام ربتخي :يأ :«ْمُكِررُدُم ىف ام هلأ لَو :هلوق

 دبعلا بلق يف ام ربتخيف «هتمكحب ناميإلاو هردقو هللا ءاضقب ناميإلا نم

 هللا ءاضقل ملستسا نم نيبتي ىتح ؛ةهوركملا رومألا نم هيلع هرَّدقُي امب

 .كلذك نكي مل نمم هتمكحو هردقو

 لبوقف ءالتبالا لصح اذإ : يأ : كيو فام َصِخَملَر :هلوق
 نوكي امل ةلازإو هل ٌريهطت : يأ ؛بلقلا يف امل صيحمت كلذ يف راص ؛ربصلاب
 يف صيحمتلاو ءالتبالا لصح دقو . يغبنت ال يتلا رومألا ضعب نم هب َقّلَع دق

 ساتل ل : هل ليق نيح هلك لوسرلا مهن املا ةباحملا نأ ليدي خا ورق

 ملو دسألا ءارمح ىلإ اوجرخ ۷١] : نارمع لآ] 4 مُهْوَمْخَأَك كَل اوُعَبَج دَ

 اقم تاو هوس م ندعي 1 نسر لأ يرق ا ر

 .[ ١7/5 : نارمع لآ] 2١74 ٍوِيِظَع ٍلْضَق ود ُهَّسآَو هلأ نور

 نيذلل حرقلا مهباصأ امدعب نم لوسرلاو هلل اوباجتسا نيذلا» :اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح )١(

 وبأو ريبزلا «مهنم كاوبأ ناك !يتخأ نبا اي١ :ةورعل تلاق (ميظع رجأ اوقتاو مهنم اوئسحأ
 نأ فاخ نوكرشملا هنع فرصناو ءدحأ موي باصأ ام ب هللا لوسر باصأ امل ءركب
 ركب وبأ مهيف ناك :لاق .ًالجر نرعبس مهنم بدتناف ؟مهرثأ يف بهذي نم :لاق ءاوعجري

 , ؟ريبزلاو
 ١١١(. /* .«لوسرلاو هلل اوباجتسا نيذلا» باب «يزاغملا) يف يراخبلا :هجرخأ

 ٠حتفلا» يف رجح نبا هقاس لب «هيلإ راشملا بابلا اذه يف ريسفتلا يف يراخبلا هجرخي ملو

 يف مدقت ثيدحلا نأ رجح نبا راشأو .هلك بابلا يف اًئيدح قسي مل يراخبلا نوكل

 لئاضف نم باب «ةباحصلا لئاضف) يف ملسمو «(نايرلا ط 75/8 «حتفلا  يزاغملا)
 188٠(. /5 «ريبزلاو ةحلط



 (ةيلهاجلا نظ قحلا ريغ هللاب نونظت) :ىلاعت هللا لوق باب 0مم

 © ريا مع وسلا لت هاب تيئلَظلا» :ُهُلْوَكَو

 ش ْ .ةيآلا

 هللا يس ية ا ارو :هلوق

 EE «رودصلا ةبحاصب : يأ ؛ رودصلا تاذب ميلع

 4 روڈ ضل يف لأ بوف یم كلو ركصبلا یشن اک اتق :ىلاعت
 سيل امو ذبعلا بلق يف ام ملعيف ءيش هيلع ىفخي ال هللاف ؛[١٤ :جحلا]

 .نوكي فيكو نوكي ىتم هبلق يف

 انت % خف

 دارملا : وسلا ىرط هاب بياشلا » :ىلاعت هلوقا : ةيناثلا ةيآلا ©

 ِتقْفَتمْلاَو َنيِقْمَملأ َبْدَمْيَو» :ىلاعت لاق نوكرشملاو نوقفانملا :مهب

 نظ :يأ 7 :حتفلا] وسلا ى حر اب یاش تکرشلاو یکتا

 هنمو .[ 4 :نارمع لآ] ةَ 35 :قبس اميف هلوقك وهو « بيعلا

 رمأ نأ نونظي مهنأ :هللا امهمحر ميقلا نبا نع فلؤملا هلقن ام

 ا .كلذ هبشأ امو ءدوعي نأ نكمي ال هنأو | ؛ لحمضيس يب لوسرلا

 ْنم اًعيمج مهب طيحم ءوسلا نأ : يأ : وسل ریا مع :هلوق

 زئاود مهيلع رودت كلذكو ءاهفوج يف امب ةرئادلا طيحت امك بناج لك
 ؛لحمضيس هرمأ نأو هلوسر نع ىّلَخَت ىلاعت هنأ اونظ نإو مهف ءءوسلا

 1 . مهيلع ةعجار ءوسلا ةرئادو «مهنظ فالخ عقاولا نإف .

 يتلا ةيلعفلا هللا تافص نم بضغلا : رع رهت هلا َبْصَحَر» :هلوق

RES e Eنع ؛ ؛يناربطلاو متاح ي نبأ نباو  

 :؟حيحص دنسب : : يطويسلا لاقو )1/:61١1. ؛روثنملا ردلا» يف امك سابع نبا
 .5 ةيآلا : حتفلا ةروس 22(



 FAV (ةيلهاجلا نظ قحلا ريغ هللاب نونظت : ىلاعت هللا لوق باب

 ال هللا نإ :اولاق ليطعتلا لهأو «ماقتنالا هيلع بترتيو هتئيشمب قلعتت

 :لاق نم مهنمو .ماقتنالا هبضغب دارملا :لاق نم مهنمف :ةقيقح بضغي

 «ماقتنالا بلطل بلقلا مد نايلغ بضغلا نأل :اولاق .ماقتنالا ةدارإ دارملا

 2"”«مدآ نبا بلق يف ناطيشلا اهيقلي ةرمج هنإ» : ايب يبنلا لاق اذهلو

 a «ناسنإلا بضغ وه اذه نأب : كلذ نع باجيف

 4 یس وليك سا : ىلاعت لاق «ةيفيكلاو ةيلْثِملا يف قفاوتلا ظفللا يف
 :ىلاعت هلوق ماقتنالا وه سيل بضغلا نأ ىلع لديو »11 :ىروشلا]

00110 

 .[58 :فرخزلا] «َمُهَنِم اَنْمَمَتنَأ اَبوُفَساَء امه

 اًبترم ماقتنالا لعجف ؛ 4 مهني اتنفس اقساق انوبضغأ ىنعمب : اوفس

 .هريغ هنأ ىلع لدف «بضغلا ىلع

 .هللا ةمحر نع داعبإلاو درطلا :نْغّللا : رمت :هلوقو

 مهل اًنكس اهلعجو مهل اهأيه : يأ : 4ج رجل دمر :هلوق

 .اًرقتسمو

 .هيلإ راصي اًعجرم : يأ : «ايِصَم تاسو # :هلوق

 اًريصم رانلا تءاس :يأ ؛رتتسم لعافلاو (زييمت : : «ايِصَم#و

 .هيلإ نوريصي

FFانف *#  

 هب ربخأ امم ءاج ام باب «نتفلا) يف يذمرتلاو 1١(« 014/7) دمحأ مامإلا :هجرخأ )١(

 .«حيحص نسح# :لاقو ١٠/١(« «ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه امب هباحصأ كي يبنلا



PAAةيلهاجلا نظ حلا ريغ هللب نوتظت) ل # 

 ُهئاَحْبْس هاب نظلا اذه رم : ىلوألا ةيآلا يف ملا نبا لاق

 ْنُكَي ْمَل ُهَباَصَأ ام دأب َرّسْفَو يك رف ناو «ُهَلوسَر ٌمَصْنَي ال

 .هتمكحو هللا ِردقب

 E « هللا انهم هل داملا رابكلا ةيميت نبا مالسإلا خيش

 يتلا ةدومحملا تاياغلاو مكحلا ثحب تحت دحأ يس

 نع قعلا رم کا 31 بوي :هلوق ينعي : «ىلوألا ةيآلا يف» :هلوق

 : يأ ؛لخمضيس هرمأ نأو ءهلوسر رصني ال هللا نأب رسف < يهب

 ريسفتلا اذه ذخؤي «هتمكحو هللا ردقب نكي مل هباصأ ام نأب رسفو «لوزي :

 راكنإب رسفف ؛4ًائه اليف ام ءس رأل نم ا نك وک :مهلوق نم
 ىلع هللا هرهظي نأو يب هلوسر رمأ متي نأ راكنإو «ردقلا راكنإو «ةمكحلا

 ؛ تاقصلاو ءامسألا يف اًنعطو ةيبوبرلا يف اًئعط نوكي امب رسفف .هلك نيدلا

 - هتيبوبر مامت نم نآل ؛لجو زع هللا ةيبوبر يف نعط ردقلا يف نعطلاف

 ا ءاضقب هنإف نوكلا يف ئرج ام لك نأب نمؤن نأ - لجو زع

 ثيخ' «هتمكحو هلاعفأ يف نعطلا هنَّمَضَت تافصلاو ءامسألا يف نعطلاو

 ا ؛هزمأ لحمضي فوسو هلوسر رصني ال ىلاعت هللا نأ اًننظ

 ةدلصنا هيل لرسرلا لاسرإ ذأ كلذ ىتتيف هاب طلا اذهل تايبتإلا
 لاتقلاب رمؤيو لوسر َلَسِرُي نأ نم ةدئافلا امق؛هفسو ثبع مالسلاو
 اذهف ؟ىستيو هرمأ لحمضي نأ ةجيتنلا نوكت مث «نسفنألاو لاومألا فالتإو

 ذق ىلاعت هللا نإف ؛نييبنلا متاخ وه يذلا ةَ هللا لوسر اميس الو: .ديعب

 .ةمايقلا موي ىلإ ىقبت فوس هتعيرش نأب نذأ

 نوقفانملا هنظ يذلا ءوسلا نظ وه اذهو» : هللا همحر ميقلا نبا لاق



 ۳۸۹ «ةيلهاجلا نظ قحلا ريغ هللاب نوتظنإ :ىلاعت هللا لوق باب

 0 يي ْنأ ٍراَكْنِإَو ِرَدَقلا ٍراَكْنِإَو ةمكحلا ٍراَكْنِإب َرْسْفَق

 يِنْلا ِءوَّسلا ٌنَظ َوُه اذُهَو هَلُك يذلا ىَلَع ُهَرِهْظُي ْنَأَو لي ِهِلوُسَر

 . حملا ٍةَروُس يف َنوُكِرْشُملاَو َنوُقِفاَنملا ُهّنَط

 نظ ريسفت يف ميقلا نبا ركذ ام ةصالخو .«حتفلا ةروس يف نؤكرشملاو

 :رومأ ةثالث ءوسلا

 لحمضي ةرقتسم ةلادإ قحلا ىلع لطابلا ليدي هللا نأ نظي نأ :لوألا

 : ىلاعت لاق «حتفلا ةروس يف نيقفانملاو نيكرشملا نظ وه اذهف ؛قحلا اهعم
 ١١[. : حتفلا] بأ هله لإ وأو ُلوُسَرلا بِي ن نأ حنت لب»

 نمضتي هنأل ؛هردقو هللا ءاضقب ىرج ام نوكي نأ ركني نأ : يناثلا

 وهف هكلم يف نوكي ام لك نأ عم «ديري ال ام هناحبس هكلم يف نوكي نأ

 . هتدارإب

 ؛دمحلا هيلع قحتسي ةغلاب ةمكحل هردق نوكي نأ ركني نأ :ثلاثلا

 نيقيلا ملع ملعن نحنو ءاّهفسو اّبعل هتاريدقت نوكت نأ نمضتي اذه نأل

 رصقت دقو انل ةمولعم نوكت دق «ةمكحل الإ هعّرشُي وأ اًئيش رّدقُي ال هللا نأ

 اًفالتخا ةيعرشلا ماكحألا للع يف سانلا فلتخي اذهلو ءاهكاردإ نع انلوقع

 .- ىلاعتو هناحبس هللا ةمكح ةفرعم نم مهدنع ام بسحب اًريبك

 ال ةئيشملا درجمل ءايشألا ردقي هللا نأ ةيربجلاو ةيمهجلا يأرو

 ؛ هللاب نظلا ءوس مظعأ نم اذهو «لعفي امع لأسي ال هنأل :اولاق ءةمكحل

 قلاخلاب كلاب امف ؛اًهيفس يمس ةمكح ريغل فّرصَت اذإ قولخملا نأل

 !؟ميكحلا

 نزلا نع كرك اللب انجب امو َصْيأْلاَو سلا اقع اول :یلاعت لاق

 ل ار نا ير اا YY] : َص] انك

 تبلل اني امو َضْراْلاَو توکگلآ اتق اَمَو» : ىلاعت لاقو ءاورفك



 «ةيلهاجلا نظ قحلا ريغ هللاب نونظتإ» : ىلاعت هلا لوق باب ۳4۰
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 ُهَناَحْبس هب ُقيِلَي ام ِرْيَغ ْنْظ هنأل ؛ را نع اد اع اننا

 . ٍقِداَّصلا ِهِدَعَوَو ٍهِدْمَحَو ِهتّمكحب ُقيَِي اَمَو

 لِحَمْضَي ةَرِقَتْسُم م ُهَلاَدإ ْقَحلا ىلَع َلِطاَبلا ُليِدُي هنأ َنَط ْنَمَق

 را ورد E هللا اهخ

 ا ةيزلل ا 1 قيد 1-5 كلذ و ا
 لا

 ر

 ءالؤهو ؛لطابلا دض وه يذلا [۳۹ ۳۸ :ناخادلا] لا لإ امف
 لأ نع كيدل : هللا لاق ءةمكح ريغل الطاب امهقلخ ىلاعت هللا نإ :اولاق

 .اًبعلو اًهفس اًئبعو ًالطاب امهقلخ هللا نأ نونظي نيذلا : يأ ؛ 4غك

 يكس ل ريل ناو روي كلتا نم عملا نغسل تنسلاو
 رکنا فعلا تجاوزا اهلا يلع وو
 باوصلا نكلو .بهذملا يف نيلوق ةلأسملا يف نأ :هللا همحر «يحوتفلا
 اًئيش عرشی الو هدبع ىلع هرْدقُي الو ايش لعفي ال هنأ بير الب

 ةمكحل الإ

 ْ رر لا يور ا

 'ادتبم : ليول :[۲۷ :ص] 4راا ي اورق ني ليرى :هلوق
 'راجلاو «4أوُرَتُك لل :أدتبملا ربخو مطل :ةركنلاب ءادتبالا غاسو

 '6ليو# ةملك نأ ىلع ليلد اذه يفو «ليول نايب رال َني# رورجملاو
 نم كل ليو :لوقن اذهلو «منهج يف داو :ليق امك تسيلو :ديعو ةملك

 . داو ذجوي:دق ناك نإو «هاليو :عجوتملا لوقيو «نالف نم كل ليو «دربلا

 1 در ةملك ةنآلا هلق ل يف لون نك «ليو همسا منهج يف



 ۳۹۱ (ةيلهاجلا نظ قحلا ريغ لاب نونظت# : ىلاعت هللا لوق باب

 او + مهب نف ُصْقْحَي امي ءوَسلا نط للاب َنوُنْطَي سالا را

 اولا َفَرَع ْنَم الإ َكِلْذ ْنِم ُمَلْمَيَآَلَو مِهِرْيَغب ُهَلَعْفَي

 .هِدمَحَو هيم َبَجْوُمَو ِهِتاَفِصَو

 .نينمؤملا نم ال مدآ ينب ينب نم :يأ :«سانلا رثكأو» :هلوق

 اذإ امك «مهب صتخي اميف بيعلا :يأ ؛(ءوسلا نظ هللاب نونظي) هلوقو
 هللا اودبعت اذإ وأ «مهبيجي ال هللا نأ نونظي عورشملا هجولا ىلع هللا اوعد

 . مهب صتخي اميف ءوسلا نظ اذهو « مهنم لبقي ال هللا نأ نونظي هتعيرش ىضتقمب
 ىلع اورصتنا رافكلا نأ اوأر اذإ امك :«مهريغب هلعفي اميف» :هلوق

 ىلع رافكلا ءالؤه ليدي هللا نأ اونظ كراعملا نم ةكرعمب نيملسملا

 دوجو عم هللاب نظلا نسحي نأ ملسملا ىلع بجاولاف د

 .كلذ يض يضتقت يتلا بابسألا

 .ءوسلا نظلا نم : يأ : كلذ نم ملسب الوا :هلوق

 : (هدمحو هتمكح بجومو هتافصو هءامسأو هللا فرع نم الإ :هلوق

 - لجو زع - هللا فرع نم الإ ءوسلا نظ نم ملسي ال «هللا همحر قدص

 هءامسأ فرع كلذكو ءهعرشيو هردقي اميف رارسألاو مكجلا نم هل امو

 .ليوأتو فيرحت ةفرعم ال ةقح ةفرعم هتافصو

 ؛هتافصو هللا ءامسأ ةفرعم نع َنولٌوْؤُملاو نوفّرحُملا بجح اذهلو

 كيكشتلاو تالاكشإلا دروت نأ لواحت ءاّبلاغ ةملظم مهبولق دجتف

 يف كلسو هيلع تلد ام ىلع هتافصو هللا ءامسأ ىقبأ نم امأ «لدجلاو

 درت يتلا تاضارتعالا هذه لثم هيلع دري ال هبلق نإف ؛فلسلا بهذم كلذ

 هللاب مهنظ ةهج نم اونأ امنإ نيفرحملا نأل ؛نيفرحملا كئلوأ بولق ىلع

 ليثمتلا ىلع امهرهاظ لد ةنسلاو باتكلا نأ اونظ ثيح «ءوسلا نظ

 «هسفنل هللا تبثأ ام نوركنيو هعضاوم نع ملكلا نوفرحي اوذخأف «هيبشتلاو



 «ةيلهاجلا نظ قحلا ريغ هللاب نونظت» : ىلاعت هللا لوق باب 4۲
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 لثمم لكو «لثمم لطعم لك نإ :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق اذهلو
 ٠ ا

 ةلالد نأ نظ هنوكل لّطَع امنإ هنألف ايا م
 تاتكلا صوصنب وسلا نظلا اذه نظ املف ‹ ليثمتلا يضتقت ذتقت ةنسلاو باتكلا

 هنإ مث ءاّيناث لطعو ءًالوأ لكمف اها وع اهقر ميو اهقرحبي قدا لاو

 ههبش دقف ؛دوجوملاب ههيبشت نم اًفوخ ىلاعت هللا تافص لطع اذإ
 نم ىلاعت هللا لطع لثمملا نألف ؛ًالطعم لثمم لك نوك امأو «مودعملاب
 ىلع لدي صن لك لطعو «صقانلا قولخملاب هلم ثيح بجاولا هلامك
 قر للا قلاجلا ةلكام يف

 ئرج ام ىلع ةفرعم هتافصو هللا ءامسأ فرع يذلاف ؛اذه ىلعو
 ئضتقم : يأ ؛هللا ةمكح بجوم فرعو ءاهتمئأو ةمألا هذه فلس هيلع

 ١ .ءوسلا نظ هللاب نظي نأ نكمي ال ؛هللا ةمكح

 بسلا نع جتانلا 0 : حتفلاب ؛بجوم ا لوقو

 a ءيشلا يضتقي يذلا ببسلا :رسكلابو «ىّضتقملا ىنعمب
RS؛ ةمكحلا 'هيضتقت جامو للا فكي ت تردي ىذلاك ١ كالا  

 تلطح يتلا ةمكحلا ظحالو ءاَدبأ ٠ ءوسلا نظ هللاب نظي نأ نكمي ال هنإف .
 كلذ يف نإف ؛دحأ يف مهتميزه يفو نينح يف مهتميزه يف نيملسملل
 اذإ مكحلا هذهف ؛ةبوتلاو نارمع لآ ةروس يف هللا اهركذ ةميظع اّمكج

 هلوسر لذخي نأ دارأ هنأو ءءوسلا نظ هللاب نظي نأإ نكمي ال ناسنإلا اهفرع

 وهف ؛رقفلاو تابنإلا عنمك ؛نوكلا يف هللا هيرجي ام لك لب «هبزحو

 اع يلعب لب 0 طي نأ كمي لو ءاهملعن ال دق ةغلاب ةمكحل

 . سقف اذه ىلعو «نيمركألا مركأ - لجو زع - هنأل



 مو (ةيلهاجلا نظ قحلا ريغ هللاب نونظت» :ىلاعت هللا لوق باب

 ءهللا لا لز ذوي هل ياكل اا نت
 . ِءْوَّسلا ّنَظ ِهْبَرب هن ْنِم ُهْرِفْغَتْسَيْلَو

 ةَمالَمَو ِرَدَقلا ىَلَع اَت ُهَدنِع َتنَآَرَل ؛َتْفَنَ ْنَم تشقق لَو

 شنْفَو ريو لقتشمف ؛اذَكَو اذك دوکي نأ يق ناك هلا هَل

 ؟ْمِلاَس َتْنَأ لَه ٍ؛َكَسْفَن

 . لقعلا وهو «بللا وذ :هانعمو « ليعف نزو ىلع :«بيبللا» :هلوق

 اذهب ينتعيل ؛- لجو زع  هللاب نظلا وه هيلإ راشملا :«اذهب» :هلوق
 .ةيلهاجلا نظو ءوسلا نظ ال «قحلا نظ هللاب نظي ىتح

 نم عوجرلا ةبوتلا نأل ؛هيلإ عجري :يأ :«هللا ىلإ بتيلو» :هلوق

 . ةعاطلا ىلإ ةيصعملا

 :هلوق يف ماللاو «ةرفغملا هنم بلطي أ: رفغتسيلو» :هلوق

 1 :هلوقو «بتيلف»

 همئالي ال اًئيش هللا رّدَق اذإ :يأ :«هل ةمالمو ردقلا ىلع اًثنعت» :هلوق

 باصن ال نأ يغبني ءرطملا يتأي نأ يغبني «رصتنن نأ يغبني :لوقي هدجت

 :اذكهو قزرلا اذه يف انل عسوي نأو « حئاوجلاب

 .فوذحم هربخ «أدتبم :«لقتسم» :؛رثكتسمو لقتسمف)» :هلوق

 مهنمو لقتسم سانلا نمف : ريدقتلاو «فوذحم هربخ أدتبم : ارثكتسملو

 ؛[8١1 :دوه] #ٌديِعَسَو قش رهن : یلاعت هلوق كلذ ريظنو .«رثكتسم

aهةر قول  Eديعس# نأب لاقي الو » 

 .دحاو فوصومل نافصولا نوكي نأ مزلي هنوكل ؛ يقش ىلع فوطعم

 يف نوكي نأ يغبني اذهو :«ملاس تنأ له :كسفن شتفو» :هلوق



 «ةيلهاجلا نظ قحلا ريغ هللاب نونظت :ىلاعت هللا لوق باب 44

 ؛ايجان َكْلاَحِإَأل يئإت ًالإو ٍةَمِيِظَع يذ نم جنت اهنم جنت نإ

 .َناَرْمِع آب دي : ىلوألا

 . حْنملا ةيآ ُريِسْفت : ةيناثلا
 . صحت آل ٌحاَوْنأ كلذ ناب رابخإلا : ةثلاثلا > 1

 نم ملاس تنأ له :كسفن نع شتف ءهللا هبجروأ امم لئاسملا عيمج
 1 ؟هيف عوقولا نم ملاس تنأ له : : كيلع هللا همرح اممو ؟هيف ريصقتلا

 طرشلا لعف لوألا «جنت › :«ةميظع يذ نم جنت اهنم جنت نإف» :هلوق

 .واولا فذحب موزجم هباوج ةيناثلا «جنت» «واولا فذحب موزجم
 . ةميظع ةيلب يذ نم يآ : «ةميظع يذ نم» :هلوقو

 نم جنت الإو :يأ ؛ريدقتلا :«ايجان كلاخإ ال ينإن ؛الإو» :هلوق
 بصنت يهو «كنظأ : كلاخإ ىلعمو . .اًيجان كلاخإ ال ينإف ؛ ؛ةيلبلا هذه

 . ايجان يناثلاو .فاكلا انه لوألا : نيلوعفم

 : لئاسم هيف

 1 تروبظي# :ىلاعت هلوق يهو : نارمع لآ ةيآ ريسفت :ىلوألا ©
 ر2

 .نيقفانملل اهيف ريمضلاو «قبس دقو (. . . ةه نط قَحْلأ هَ

 رع لاب نيَْآلا» : ىلاعت هلوق يهو : حتفلا ةبآ ريسفت : ةيناثلا ©
 : .نيقفانملل اهيف ريمضلاو «قبس دقو <« ...f . هوسا

 ءءوسلا نظ :يأ :رصحت ال عاونأ كلذ ناب رابخإلا : ةثلاثلا ©



 ۳4 4ةيلهاجلا نظ قحلا ريغ هللاب نونظت) : ىلاعت هللا لوق باب

 َءاَمْسألا فرع نم الا كلذ وع لشي ل هنأ :ةعباولا

 . ُهَسْفَن ْفَرَعَو ِتاَفَّصلاَو

 هللاب نظي نأ عاونألا هذه طباضو «هللا همحر ميقلا نبا كلذب ربخأ يذلاو

 .هب قيلي ال ام

 تافصلاو ءامسألا فرع نم الإ كلذ نم ملسي ال هنأ :ةعبارلا ©

 هءامسأو هللا فرع نم الإ هللاب ءوسلا نظ نم ملسي ال :يأ :هسفن فرعو

 نأ ةقيقحلاو ءاهنع شتفف هسفن فرعو هدمحو هتمكح بجومو هتافصو

 قلطملا لامكلا لحم وهف ؛برلا امأو ءءوسلاو صقنلا لحم وه ناسنإلا

 .هوجولا نم هجوب صقن هيرتعي ال يذلا
 لييجلابىتوأ ةللا دن ا

 ديحوتلل بابلا ةبسانم

 ءامسألاب ناميإلا يفانيو «ديحوتلا لامك يفاني ءوسلا نظ نإ
 ا وعدا لآ اسلا ريو :ءامسألا لا هللا نأل ؛تافصلاو

 : يج ءامسألا نكت مل رسلان هاب 'نظ اذإف 14[4*-+فارعألا]
 نظ هللاب نظ اذإو ء[١٦ :لحنلا] لما لمل هيو :تافصلا ىف لاقو

 . ىلعألا لثملا هل نكي مل ؛ءوسلا

# FF FF 



 ردقلا يركنم :يف ءاج ام باب 1 موك

 باب
 ردقلا يركنم يف ءاج ام

aesanueenennacueeseenanesarananenanannsocacenenaranenenenenanncenavorarececanonnenenoocnans 

 د اا ملاس ركذم عمج - نيركنم هلصأ : «يرکنم» :هلوق

 :رعابشلا لاق ءاّضيأ نيونتلا فذحي امك ةفاضإلل

 يرازج لج ل يورك داق ا تنور و نياك

 .(يراوج) لدب (يناكم) : ليقو

 رس وهو «تانئاكلل لجو زع - هللا ا :هلوق

 الو ؛هقلخ يف - لجو زع 0 ا ا یی اا

 ا م لع قاطي را اًرُش وأ اًريخ ناك ءاوس «هعوقو دعب الإ هملعن

 .- لجو زع  ءيشلا هللا ةدارإ : يأ ؛ريدقتلا :لوألا

 :- لجو زع هللا هرّدَق ام :يأ ِهرَّدَقُملا : يناثلا

 وه لعفلل بحاصملاف ؛هل اًقباسو لعفلل اًبحاصم نوكي ريدقتلاو
 «لزألا يف - لجو زع - هللا هردق يذلا وه قباسلاو < ءلعفلا هب نوكي يذلا

 'قلخ لبق يملع قباس ريدقت هيف مألا نطب يف نينجلا قلخ : كلذ لاثم
 'قلخلل نراقم ريدقت هيفو «ةنس فلأ نيسمخب ضرألاو تاوامسلا

 دنع ءىشلا اذهل هللا ريدقت ؛يأ ؛لعفلا هب نوكي يذلا اذهو «نيوكتلاو



 AY ردقلا يركنم يف ءاج ام باب

 ا ل ل ل ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 3111 1 10100000

 ديحوتب قلعت هلو ءاصوصخ ةيبوبرلا ديحوتب قلعتي ردقلاب ناميإلاو
 يف سانلاو .- لجو زع - هلل لامكلا تافص نم هنأل ؛تافصلاو ءاننسألا

 : فئاوط ثالث ردقلا

 ىتح هتابثإ يف اولغو ىلاعت هللا ردق اوتبثأ «ةيمهجلا ةيربجلا :ىلوألا
 ر الون رابخلا يعل نيف :اولاقو «هتردقو هرايتخا دبعلا اوبلس

 ريغب اهلك هتيصعمو هتعاطو هتظقيو همونو هبرشو هلكأف ؛هكرتي وأ هلعفي

 اًراتخم جردلا ربع حطسلا نم لزني نأ نيب قرف الو «ةردق الو هنم رايتخا

 .اًمركم حطسلا نم ىقلُي نأ نيبو

 هلمع يف ةردقو اًرايتخا دبعلل اوتبثأ «ةلزتعملا ةيردقلا :ةيناثلا ةفئاطلا

 وأ ةئيشم دبعلا لمع يف ىلاعت هلل نوكي نأ اوفن ىتح كلذ يف اولغو

 همونو هبرشو دبعلا لكأف ؛هعوقو لبق هب هللا ملع مهتالغ ىفنو «قلخ
 هلل سيلو ةماتلا هتردقو ماتلا هرايتخاب ةعقاو اهلك هتيصعمو هتعاطو هتظقيو

 . مهتالغ دنع هعوقو لبق ملع الو لب «قلخ الو ةئيشم كلذ يف ىلاعت
 ءى لڪ ُقَِح هللا :ىلاعت هلوقب :ةيربجلا نولوألا لدتسا

 امو کل هلو : ىلاعت هلوقبو .ءايشألا نم هلعفو دبعلاو «[17 :رمزلا]

 کیلو تیم د تیم امو :ىلاعت هلوقبو .[47 :تافاصلا] لمَ

 .هسفنل هتبثأو ىَمَر نيح هَل نع يمرلا هللا ىفنف ؛[۱۷ :لافنألا] مر هلأ
 2 kr ر س هم مصر

 و اتاما ١ الو انَكَرْدَأ آم مآ اس ول اغا نیلا لوفیسا :یلاعت هلوقبو

 .ةلاطإلا فوخ اهانكرت ىرخأ هّبَش مهلو ۱٤۸[. :ماعنألا] ريَ ني اَمرَح

 : يلي امب مهتاهبش ىلع درلاو

 ضَراَعُم اهب مهلالدتساف ؛ ونس لک قلَح لآ :ىلاعت هلوق امأ



 ردقلا يركنم يف ءاج ام باب ش ۳۹۸

aseunaséulennnaecenenerenveenesarernaceoannncsenneenaneoonerereevebsnre
nenacanenocenonareoiees 

 هيلع هتباثإو هيلإ هلمع ةفاضإو دبعلا ةدارإ تابثإ اهيف يتلا ةريثكلا صوصنلاب
 ةفاضإل ناك ام اهيلع اَرّبِجُم ناك ولو «هللا دنع نم اهلكو «ةناهإ وأ ةمارك
 .ةدئاف هيلع هتباثإو هيلإ هلمع

 هنأل يع ول ؛ ولمن امو کقلح او# : ىلاعت هلوق امأو

 لصاح دبعلا لمع نألف ؛هقلاخ ىلاعت هللا نوک امأو « مهيلإ لمعلا فاضأ
 ؛_ لجو زع - هلل ناقولخم ةردقلاو ةدارولاو «ةماثلا هتردقو ةمزاجلا هتدارإب

 1 . هلل اًقولخم امهب لصاحلا ناكف

 رهف ؛ ر هلأ کیلو تمر ذل كسْيَمَم امو : ىلا هلوق امأو
 0 هلا هين ىلإ يمرلا فاضأ ىلاعت هلا نأل + ؛مهيلع ةجح
 ١ :نايتعم هل ةيآلا

 .هيلإ هللا هفاضأ يذلا الب يبنلا لْغِف وهو « يملا فذح :امهدحأ
 كك يبنلا مهامر نيذلا رافكلا نيعأ ىلإ يال لاصيإ : يناثلاو

 سيل ذإ ؛هللا لعف نم اذهو ءمهنم دحاو لك نيع باصأف ردب موي بارتلاب
 ش س جاو لك نيع ىلإ بارتلا لس ری اا 85 ينا رودتمب

 لَو كرش ا آم لآ اس وأ اقا نزلا ُلوُفَيَس#» :ىلاعت هلوق امأو
 ةا ءالؤه ىلع ةجحل هنإ ؛هللا رْمَعَلُ ؛ 4 ريع نم اتمر آو اتا
 ىلع ردقلاب اوجتحا نيذلا نيكرشملا ءالؤه ةجح ىلاعت هلل لطبأ دقف
 ی ھلن ني تريلا َبّذَك كيّدح# : اهسفن ةيآلا يف لاق نيح مهكرش
 ٍ .هب اوُجَتْحا اميف قح ىلع مهو هسأب مهقيذيل هللا ناك امو <« 4اب اها

 سحلاو لقعلاو ةنسلاو باتكلاب لطاب ربجلاب لوقلا :لوقن مث
 هتمكح ىضتقم فرعو هِرْدَق قح هللا رَدَق نم هب لوقي الو «فلسلا عامجإو
 . هتمحرو



 ۹4 ردقلا يركنم يف ءاج ام باب

memeuoeveeronorerosacenocovenvenenenececnecenenaeneecvavrvavenaroecacacesceneceneecoovavonene 

 مڪنيَو ايدل ديرب نم مڪني# :ىلاعت هلوق : باتكلا ةلدأ نمف

 : ىلاعت لاقو .ةدارإ دبعلل تبثأف ؛؟ 5 :نارمع لآ] 4 ةَرِجآلا دي دير نم
e 

 .[۱۹۷ :نارمع لآ] میو يف سی ام مههّذَأي 50

 .[۸۸ : لمنلا] *تيونحفت انب يح ُمَّنِإ»8 :لاقو

 ةدارإ دبعلل تبثأف ١[. :نوقفانملا] ولمن امپ ا هار :لاقو

 .المعو العفو ًالوق

 لكل امنإو «تاينلاب لامعألا امنإ» :ِةِلَك يبنلا لوق ةنسلا ةلدأ نمو

 ؛هب مكترمأ امو «هوبنتجاف ؛هنع مكتيهن ام» :هلوقو 00 «ىون ام ئرما

 هبلقو لعف وأ لوق ىلع ءرملا هركأ اذإ اذهلو .©”ةمتعطتسا ام هنم اوتأف
 مكح هيلع هركأ يذلا هلعف وأ هلوقل نكي مل ؛هيلع هركأ ام فالخب نئمطم

 . اًرايتخا هلعاف

 دحأ نع لقني ملف ؛ربجلاب لوقلا نالطب ىلع فلسلا عامجإ امأو

 .مولعم ثوروم هتعدب مهنم كردأ نم در لب «هب لاق هنأ مهنم

 ؛هلمع ىلع اَرَيجُم دبعلا ناك ول هنألف ؛هنالطب ىلع لقعلا ةلالد امأو

 اذه نع َّرَتُم ىلاعت هللاو ءاّتبع عئاطلا ةبوثمو اًملظ يصاعلا ةبوقع تناكل

 ؛لسرلا لاسرإب ةجحلا مقت مل هلمع ىلع اًربجم دبعلا ناك ول هنألو ءاذهو

 عم ةجح دابعلا ىلع ميقيل هللا ناك امو «لسرلا لاسرإ عم قاب ردقلا نأل

 .ةجح اهنوك ءافتنا

 هلعف ام نيب قرفلا كردي ناسنإلا نإف ؛هنالطب ىلع سحلا ةلالد امأو

 .(۱۹۰۷) ملسمو 340 يراخبلا :هاور (1)

 (TTY) ملسمو c((¥YYTAA) يراخبلا :هاور (۲)
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 ؛هرايتخا ريغب هلعف ام نيبو «هدوعقو همايقو هبرشو هلكأك ؛هرايتخاب

 ش .كلذ وحنو فوخلاو دزبلا نم هشاعتراك

 ٣ نم 1ك :ىلاعت هلوقب (ةيردقلا) ةيناثلا ةفئاطلا لدتساو

 ا تبثأف ؛[١٠٠ :نارمع لآ] 4 ةَرْألا د ديرب نم مڪنيو الآ

 اح أ نر هل الم لع نث# : ىلاعت هلوقسو ةاازإ
 دبعلل نأ ىلع ةلادلا ةيوبنلاو ةينآرقلا صوصنلا نم اهوحنو .:[55 : تلصف]

 .كلذ وحنو دجاسلا عكارلا بساكلا لماعلا وه هنأو «ةدارإ

 ْ :هوجو نم مهيلع درلاو
 ديقم عون :ناعون اهب اولدتسا يتلا ثيداحألاو تايآلا نأ :لوألا

 نأ كم اس نَمِل# :ىلاعت هلوقك ؛هلل ةئيشمب هنأب هلمعو دبعلا ةدارإل
 101 4 ر2 رر ښخ م

 017595 - ۲۸ : ریوکتلا] 4تيملعْلا بر لآ ءا ن ا واش امو ل مقس
 ا یا

 لإ نواب امو يه اليس وير لل دمع ُهَس نمف كل هذه نإ :هلوقو

r رر 

 ىلاعت ا كر ا کک هلأ َّنِإ هه اس نأ

[or lL 7 

 ن نأ کر اوات :ىلاعت هلوقك ؛قلطم :يئاشلا عوشلاو

 4 رك اس نسو نيول اس نمف# :هلوقو ۲۲١[« :ةرقبلا]

 نمو و 4... . جالا درب ناک نس :هلوقو ء[۲۹ :فهكلا]

 اش هيتس اڪ کوا يوم وهو اهيعس امه سو ةرخكلا دار
 ع را اک یک رل نإ ايو 4:; :ءارسإلا]

 . ملعلا لهأ

0 

 9 ا RS وح تل ا

0 



 ١ ردقلا يركنم ىف ءاج ام باب

 000 ا اللا

 ىلاعت هلل اكولمم هنوك عم هلمعب دبعلا لالقتسا تابثإ نأ :يناثلا

 اذهلو ءهب كارشإ عون اذهو هلا هديري ال هللا كلم يف ءيش تابثإ يضتقي
 .©0ةمألا هذه سوجم ةيردقلا هلك يبنلا ىّمَس

 نم عقيس امہ ملاع ىلاعت هللا نأب نورم له : :مهل لوقن نأ :كثلاثلا

 عقو له : :لوقنف «كلڈب رقن «معن : مهنم ةالغلا ريغ لوقيسف ؟دابعلا لاعفأ

 نذإ :انلق ؛هقفو ىلع :اولاق نإف ؟هفالخ ىلع وأ هللا ملع قفو ىلع مهلعف
 ةمئألا لاق دقو «هملع اوركنأ دقف ؛هفالخ ىلع :اولاق نإو «هدارأ دق
 نإو ءاومصح ؛هب اورقأ نإف «ملعلاب مهورظان :ةيردقلا يف هللا مهمحر

 .اورفك ؛هوركتأ

 امهنأل ؛قحلا قيرط ناتلاض  ةيردقلاو ةيربجلا  ناتفئاطلا ناتاهو

 يف اورّصّقو ردقلا تابثإ يف اولغ ةيربجلاف ؛رصقم طْرفمو لاغ طرفم نيب
 اورصقو هتردقو دبعلا ةدارإ تابثإ يف اولغ ةيردقلاو ءهتردقو دبعلا ةدارإ
 :مه ليلعتلاو ةمكحلل قفوألاو ليلدلاب دعسألا ناك اذهلو .ردقلا يف

 اوعمج نيذلا طسولا ةفئاطلا ,ةعامجلاو ةنسلا لهأ :ةئلاثلا ةفئاطلا

 نأبو «هردقو هللا ءاضقب اونمآف ؛ةلم ريخ مهقيرط يف اوكلسو ةلدألا نيب

 دوجو وأ نوكس وأ ةكرح نم نوكلا يف ناك ام لكف ؛ةردقو اًرايتخا دبعلل

 نوكلا يف ناك ام لكو «هتئيشمو ىلاعت هللا ملعب نئاك هنإف ؛مدع وأ

 ء لجو زع - هللا الإ قلخلل ربدم الو هللا ا «ىلاعت هلل قولخمف

 امك ؛ىلاعت هللا ةئيشمب ةطوبرم هتئيشم نكل ءةردقو ةئيشم دبعلل نأب اونمآو
 هلأ هاني نأ لإ توماس امو مق نأ كم َهلَض نَمِل# :ىلاعت لاق تو كد سم ل عم

 .فعض هيف نكل ملعلا لهأ دنع روهشم وهو (1191) دواد وبأو ء(۸1/۲) دمحأ :هجرخأ )١(
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4 i ا ب ء[19- 7 :ريوكتلا] *َتيِمّلعَل 

 نيب اوعمج نيذلا مه ءالؤفو .ةثيشملا كلت تفس دق ىلاعت هللا ةئيشم

 هل نيتبثملا ةلدأ يه ردقلا تابثإ ىلع مهتلدأف ؛لوقعملاو لوقنملا ليلدلا

 ةلدألا نيبو اهنيب عمجلاو لدعلا هجو ىلع اهب اولدتسا مهنكل «ةيربجلا نم

 ةلدأ يه هتردقو دبعلا ةئيشم تابثإ ىلع مهتلدأو .ردقلا ةافن اهب لدتسا يتلا

 ل ل ا

 .هتردقو دبعلا ةئيشم ةافن اهب لدتسا يتلا ةلدألا نيبو اهنيب

 يل ار ا رق وسلا لا فزت

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ هللا ىدهف ؛دحاو بناج نم الإ رصبي ال يذلا روعألا

 . ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم يدهي هللاو «هنذإب !قحلا نم هيف فلتخا امل
 : ةياكح #

 ا يلزتعملا ينادمهلا رابجلا دبع يضاقلا نأ ىكحي امم

 قاحسإ وبأ ذاتسألا هدنع ناكو ءاًضيأ اًيلزتعم ناكو دابع نبا بحاصلا

 !ءاشحفلا نع هّرنَت نم ناحبس :روفلا ىلع رابجلا دبع لاقف «ينييارفسإلا

 لاقف !ءاشي ام الإ هكلم يف عقي ال نم ناحبس ' :اًروف قاحسإ وبأ لاقف

 وبأ لاقف ؟ىصعي نأ انبر ديريأ :هدارم فرع دق هنأ مهفو رابجلا دبع

 ىدهلا ينعنم نإ تيأرأ :رابجلا دبع هل لاقف ؟اًرهق انبر ىصعيأ :قاحسإ

 ناك نإ :قاحسإ وبأ هل لاقف ؟ءاسأ مأ ّيلإ نسحأ ؛ىدرلاب يلع ىضقو

 هتمحرب صتخيف ؛هل وه ام كعنم ناك نإو ءءاسأ دقف ؛كل وه ام كعنم

 اذه نع سيل ؛ هللاو :  درو EE ترضإود ءاشي نم

 .هأ. باوج

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ نأ هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش ركذ دقو
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 ؛«ةيطساولا ةديقعلا» يف اهركذ لوصأ ةسمخ يف ةعدتبملا قرف نيب طسو
 . كانه عجارّتلف

 :ردقلا بتارم *

 :اهلك اهب ناميإلا بجي عبرأ يهو

 ءيش لك ملع ىلاعت هللا نأب نمؤت نأب كلذو ؛ملعلا :ىلوألا ةبترملا
 ناك ءاوس «هلل مولعم ءيش لكف ؛نوكي امو ناك ام ملعف ءاليصفتو ةلمج
 ةريثك باتكلا يف كلذ ةلدأو .هقلخ لاعفأ وأ هلاعفأ نم ًاليلج مأ اًقيقد

 ا ف اذ ر ره ال اع ل یا ادع رد + ىلاجت هلوق ااه
 بطر الو ضرألا ٍتمْلَظ يف ٍةَّبَح الو اَهْمَكِمَي الإ ٍةَقَرَو ني طْقْسَ امو رخبلاو
 يأ ةتيم طقاستت يتلا قاروألاف ؛[04 :ماعنألا] يم بتك يف الإ باي الو
 ةقرولاو ءاهملعي ىلاعت هللا نإف ؛رحب وأ رب يف ةريبك وأ ةريغص تناك ةقرو

 - لجو زع هللا ملع ةعس ظحالو .ىلوأ باب نم اهملعي قلخت يتلا

 مكارتم باحس اهيفو رمق اهيف سيل ةملظم ةليل يف هنأ ضرف ولف .هتطاحإو
 ةملظ :ةددعتم تاملظ هذهف ؛قيمعلا جئاملا رحبلا عاق يف ةبحو رطمم

 ةملظو ءرطملا ةملظو «باحسلا ةملظو ءرحبلا ةملظو «ةيضرألا ةقبطلا

 يف َةَّبَح و :ىلاعت هلوق يف لخاد اذه لكف ؛ليللا ةملظو «جاومألا

 تک ىف الإ ساب الو طر لوط : قلطملا مومعلا ءاج مث «4ٍشّرألا تمن
 . ةباتكلا تابثإو ملعلا تابثإ ةيآلا هذه يفف .ملع دعب الإ ةباتك الو 24ِنيِم

 نإ ضال ءال ىف ام مكعب هَل تأ مَع رد :ىلاعت هلوق اهنمو
 اًضيأ ةيآلا يفف ؛[١۷ :جحلا] ريب هلأ ىلع كل َّنِإ بنتك يف لد

 .ةباتكلا تابثإو ملعلا تابثإ
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 ۰ . .ناتقباسلا ناتيآلا اهيلع تلد دقو «ةباتكلا : ةيناثلا ةبترملا

 تاوامسلا ىف ءىش نم ام «ةماع ئهو «ةئيشملا :ةثلاثلا ةبترملا

 ديري ال ام هكلم يف نوكي الف ؛هتئيشمو هللا ةدارإب نئاك وهو الإ ضرألاو

 :ىلاعت لاق «قولخملا هلعفي وأ هسفنب هلعفي اميف كلذ ناك ا ادب
 لابقو «[۸۲ :سي] 4وک نک مل وُب نأ اس دا اإ آو
 ولو :ىلاعت لاقو 5 : ماعنألا] هلم ولف ام كير اس لَ لعل

 .ةيآلا ۲٠۳[ :ةرقبلا] *. . .مِهِدَحَب ئم ذَا ٌلَحَتْفَأ ام هلا ےس

 هللا الإ ضرألاو تاوامسلا يف ءيش نم امف ؛ قلخلا :ةعبارلا ةبترملا

 ءىش لڪ لَ ُهَّللآ# :ىلاعت.لاق «هناطلس وذو هربدمو هكلامو هُقلاخ

 قولخملا لعف ىتح هل صّصَخُم ال مومعلا اذهو «[1؟ :رمزلا]

 نألو «ناقولخم هتافصو وهو ءهتافص نم قولخملا لعف نأل ؛ هلل قولخم

 :نيرمأ نع جتان هلعف

 '.ةمزاج ةدارإ - ١

 : ھات ةؤدق 9

 ءةماتلا ةردقلاو 2 0 ناسنإلا يف قلخ يذلا وه هللاو

 فربصو «مئازعلا ضقنب :لاق ؟كبر تفرع مي : :يبارعأل ليق:اذهلو

 .ممهلا

0 
 . هللاب قلعتي اذهو ءقلخ -

 ج 3 : ىلاعت لاق «هيلإ بسنيو دبعلاب قلعتي ااذهو «ةرشابم  "؟

EEرک ب لا او اخت لاقو 4  
 امي
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 ىلع ءانثلل ناك ام دبعلا ىلإ لعفلا ةبسن الولو «[۳۲ :لحنلا] 4دو

 . هخيبوتو ىصاعلا ة ةبوقع كلذكو «ةدئاف هتباثإو عيطملا نمؤملا

 دقو «عبرألا بتارملا هذه عيمجب نونمؤي ةعامجلاو ةنسلا لهأو

 نينجلا غلبي نيح :يرمع ريدقت :اهنم : ةيبسن ىرخأ تاريدقت كانهو

 هقزر بتكيو «حورلا هيف خفنيف ؛كلملا هيلإ لسري رهشأ ةعبرأ همأ نطب يف

 نوكي يذلا وهو ءيلْؤَحلا ريدقتلا :اهنمو .ديعس وأ يقشو هلمعو هلجأو
 درب ایل :ىلاعت هللا لاق «ةنسلا يف نوكي ام اهيف بتكي ءردقلا ةليل يف

 لهآ سعب ب هركذ امك :يمويلا ريدقتلا اهنمو ٤[. :ناخدلا] ريح رم لک

 يف وه موي يع نيالا ِتومَتلا يف نم مَ :ىلاعت هلوقب هل لدتساو ملعلا

 دجويو ءاّينغ رقفيو ءاّريقف ينغي موي لك وهف ؛[۲۹ :نمحرلا] وأ
 باحسلا ءئيشنيو .؛ُهُرِدَقَيو قزرلا طسبيو ءاةوجوم مدعو ءامودعم

 . كلذ ريغو ءرطملاو

 ناسنإلا نأ نم ةرورضلاب ملع ام يفاني ردقلاب ناميإلا له :ليق نإف
 ؟هرايتخاب ءيشلا لعفي

 امك ؛ هللا ردق نم هرايتخاب ناسنإلا هلعفي ام نأل ؛هيفاني ال : باوجلا

 ءماشلا ىلع لبقأ امل هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ لاق
 «مهرواشو ةباحصلا عمجف «سانلاب كتفي اًنوعاط ماشلا يف نإ :هل اولاقو

 ةديبع وبأ ةمألا هذه نيمأ ءاجف «عوجرلا ىلع مزعف .عجرن :مهضعب لاقف

 باجأف ؟هللا ردق نم اًرارفأ !نينمؤملا ريمأ اي :لاقف «حارجلا نب رماع



 ردقلا يركنم يف ءاج .ام باب ٦

 . شا ردق ىلإ هللا ردق نم رفن» :رمع
 برض مث «هللا ردقب انعوجرو هللا ردقب رفسلا يفاانّيِضُم نأ : ينعي

 امهادحإ ناتبعش هل اّيداو تطبهف لبإ كل ناك ول تيأرأ :لاق ءالثم هل

 ثيعر نإو «هللا ردقبف ةبصخلا تيعر نإ سيلأ ؛ةبدج ىرخألاو ةبصخ
 0 ٠ .هللا ردقبف ةبدجلا

 ؟هزجعم تنكأ ؛ةيصخلا كرتو ةبدجلا ىعر ول تيأرأ :اًضيأ لاقو

 .رجعلا ىلإ هايإ اسان : هزجعم ىنعمو .نذإ ْرِسَف :لاق .معن :لاق
 . هللا ريثما لع املاك ؛ لعفي ناك نإو ناسنإلاف

 ؛هتيصعمب ارواعم يصاعلا نوكي نأ مزل ؛كلذ ررقت اذإ :ليق نإف

 1 ؟ هللا ردقب ىصع هنأل

 ٠ .رظنلاو عرشلاب لطاب ردقلاب يصاعلا جاجتحا نإ : بيجأ

 ماس ول اأ لأ ٌلوُمَيَس» :ىلاعت هللا لاق دقف : عرشلاب هنالطب امأ

 اولاق مهف ؛[۸٤٠ :ماعنألا] روع ني اتمر الو اتؤاباء الو اکرن آم لآ

 : هلوقب مهيلع هللا درف «هللا ةيصعم ىلع ردقلاب جاجتحالا ليبس ىلع اذه

 مهتجح تناك ولو اسابا ىح ےھت ني تلا بک َكدَح»
 ِرْلِع ْنِي مُڪڌنِع له لفل ا ءهسأب هللا مهقاذأ ام ةحيحص
 0 :ماعنألا] وسر الإ را نإ نطل الإ. تويت نإ آنك وجر
 لاقو را e نالطب ىلع حضاو ليلد اذهو

 4سرا دب دب بح لآ َلَع سال نوک الل رمو ريم السل :ىلاعت
 ناك ولو «لسرلا لارا سانلا ىلع ةجحلا هللا لطبأف ؛[75١ :ءاسنلا]

 ٍلاسْرِإ عم ئتح قاب ردقلا نأل ؛لسرلا لاسرإب تفتنا ام ةجح ردقلا

 «مالسلا) يف ملسمو 4١/5(2 «نوعاطلا يف ركذي ام باب .بطلا) يف يراخبلا :هجرخأ )1١(

 , هنع هللا يضر سابع نيا نع ؛!( / «ةريطلاو نوعاطلا باب



 ۷ ردقلا يركنم يف ءاج ام باب

ananecaccenancsecnenanenuecBocnoanenerenerorvencenaverevenonariearanecarecenecvececaranenes 

 . هللا ردقب هتيصعم ىلع يصاعلا جاجتحا نالطب ىلع لدي اذهو «لسرلا

 نع ام ةديرج يف رشن هنأ ضرف ول :لوقنف ؛رظنلاب هنالطب امأو
 بلطت فوس كنإف ؛اهنم لقأ ىرخأ ةفيظوو ءاذكو اذك اهبترم ةفيظو
 هنإف ؛اهنم ءيش هل لصحي مل اذإف «ىرخألا تبلط ؛نكي مل نإف ءىلعألا
 فئاظو اندنعو .سانلا لوأ عم اهيلإ ةعراسملا مدعب هطيرفت ىلع هسفن مولي

 لستغي اندحأ باب ىلع رهنك يهو ءاهنيب امل ةرافك سمخلا تاولصلا ةينيد
 عبسب ذفلا ةالص نم لضفأ ةعامجلا ةالصو «تارم سمخ موي لك يف هنم
 ىلإ بهذتو ردقلاب جتحتو فئاظولا هذه كرتت اذاملف ؛ةجرد نيرشعو

 ايندلا رومأب قلعتي اميف ردقلاب جتحت ال فيكف ؛ةعيفرلا ةيويندلا فئاظولا

 !؟ةرخآلا رومأب قلعتي اميف هب جتحتو
 ءدباع ملاع حلاص دلوب ينقزري نأ يبر ىسع :لاق لجر :رخآ لاثم

 هيتأي نأ نكمي الف ؛ال :لاقف .كيتأي ىتح جوزت :لوقنف ؛جوزتي مل وهو

 كلذكو .بولطملا دلولا هقزري دق هتئيشمب هللا نإف ؛جوزت اذإ نكل ءدلولا

 نكمي الف ؛كلذل لمعي الو «رانلا نم ةاجنلاو ةنجلاب زوفلا هللا لأسي نم
 .كلذل لمعي مل هنأل ةنجلاب زوفيو رانلا نم وجني نأ

 لاق اذهلو ءرظنلاو رثألاب هللا يصاعم ىلع ردقلاب جاجتحالا لطبف

 هدعقم َبِتُك دقو الإ دحأ نم مكنم ام» :ةعفان ةعنام ةعماج ةملك يي يبنلا
 ؟لكتنو لمعلا عدن الفأ !هللا لوسر اي :اولاق .«رانلا نم هدعقمو ةنجلا نم

 ءةدحاو ةملك اناطعأ ةي ىبنلاف ؛'06هل قلخ امل رسيم لكف ؛اولمعا :لاق
 .؛هل قلخ امل رسيم لكف» «رمأ لعف اذهو .«. . .اولمعا» :لاقف

 :اهنم ‹ةميظع دئاوف ردقلاب ناميإللو

 يف ملسمو ؛(774/7 «(ىقتاو ىطعأ نم امأف# باب «ريسفتلا) يف يراخبلا :هجرخأ )0

 .هنع هللا يضر يلع نع ٤ ۲۰٤١) ءهمأ نطب يف يمدآلا قلخ ةيفيك باب ءردقلا)



Aردقلا يركتم يف ءاج ام.باب ش 1  

 َناَكْوَل ؛وِدَيِب َرَمُع نبا ُسْفَن يِذَلاَو» :َرَمَع نبا َلاَقَو

 نم هللا لبق ام ؛ِهّللا ٍليِبَس يف ةا َمُث ءاَبَهَذ ذأ ل عيا

 ا 1000 : وع يلا لوق َلَدَتْسا ّن ع ءارَدَقلاب ّن نمو یّتح

 .ةيبوبرلا ديحوت مامت نم هنأ - ١

 اذإ كنأل + لجو زع - هللا ىلع دامتعالا قدص بجوي هنأ ۲

 . هللا ىلع كدامتعا قدص هردقو هللا ءاضقب ءيش لك نأ تملع

 نكي مل كباصأ ام نأ تملع اذإ ؛ةنينأمطلا.بلقلل بجوي هنأ ۴ ش
 دك هس ؛كبيصيل نكي مل كأطخأ امو كئطخيل

 . ةعفانلا بابسألا

OS ؛ هيلع ركشي المع لمع اذإ هلمعب ء ءرملا باجعإ عنم - ٤ 

 اف الو ضئألا يف ةَيِصُم نم بايا مل :ىلاعت لاق هل هرّدّقو هيلع نم. يذلا

 ل ص ا

r ۲۲ الا ڪا آمي احر الو کتا اَم لع أسأت الکل 

 يأ : 0

 ةمحر نع رداص وهف «هبر نم هنأل بيا ناد ع ملكا

 .ةمكحو

 - لجو زع- هللا ةمكحب نمؤي هنأل ؛بابسألا لعفي ناسنإلا نأ

ETاهبابسأب ةطوبرم الإ . 

 ةلمج ,: هباوج «مسق انه ةغيصلا :«هديب رمع نبا سفن يذلاو» :هلوق

 هنم هللا هلبق ام ؛هللا ليبس يف هقفنأ مث ءاّبهذ دحأ لثم مهدحأل ناك ول»

 مهمكح ركذ  هيبأ نعو هنع هللا يضر  رمع نباو :(ردقلاب نمؤي ىتح



 ۹ ردقلا يركنم يف ءاج ام باب

 ss 0o مۇئ نأ ناَمَنإلا»

 يف مهقافنإ نأب همكح نكل «رافك مه لقي ملو مهلمع لوبقل ةبسنلاب
 اًباوج كلذ رمع نبا لاق امنإو «مهرفكب مكحلا مزلتسي لبقي ال هللا ليبس

 مل لجو زع - هللا نإ :نولوقي ةرصبلا نم اًسانأ نأ نم هيلإ لقن ام ىلع

 اهلمعي ىتح دبعلا لاعفأب ملعي ال هنأو «فنأ رمألا نإو دبعلا لعف ردقي
 ىتح هنم هللا هلبق ام :هلوق نم مزاللا مهرفكب مكح رمع نباف ؛هنم عقتو

 امو :ىلاعت هلوقل ؛رفاكلا وه تاقفنلا هنم لبقت ال يذلاو ««ردقلاب نمؤي

 « .ولوُسَرَو واي اورمكح رهت الإ رمت مهتم بف نا مَع
 نمؤت نأ :ناميإلا» :ِلَ# يبنلا لوقب رمع نبا لدتسا مث «[54 :ةبوتلا]

 هريخ ردقلاب نمؤتو ءرخآلا مويلاو «هلسرو «هبتكو «هتكئالمو «هلاب
 رفاك تنأف ؛ةتسلا هذه نم دحاوب ترفك نإف «عيمجلاب نمؤتف ؛«هرشو

 نيَو تولوقیو» :ىلاعت لاق امك ؛أزجتي ال لك ناميإلا نأل عيمجلاب

 ٠١١ ٠١١[. :ءاسنلا] 4اتس َنوُرَكْل

 هذه ىلع اًينبم ناميإلا لعج ةي ىبنلا نأ :رمع نبا لالدتسا هجوو

 ركنأ اذإف الا طقس ؛ ناكرألا نم نكر تاف اذإو ءةتسلا ناكرألا

 ؛اًرفاك ناك اذإو ءاّرفاك راص ؛ةتسلا ناكرألا هذه نم اًدحاو اًئيش ناسنإلا

 .هنم لبقي ال هللا ناق

 ةعبرأ نمضتي - لجو زع - هللاب ناميإلاو :«هللاب نمؤت نأ» :هلوق
 :رومأ

 هئامسأبو 4 .هتيهولأبو - ۳ .هتيبوبربو - ۲ .هدوجوب ناميإلا ١
 ٌ . هتافصو

 لك بر هنأو هدوجوب رقأ نمو «نمؤمب سيلف ؛ هللا دوجو ركنأ نمف



 ردقلا يركنم يف ءاج ام باب كَل

 زيغ وهف ؛اهب اًضتخم نوكي نأ ركنأ وأ «هتافصو | ةءامسأ ركنأ هنكل «ءيش

 ١ . هللاب نمؤم

 ' :رومأ ةعبرأ نمضتي ةكئالملاب ناميإلاو :«هتكئالمو» :هلوق

 ۳ رودس ES ۲ .مهدوجوب ناميإلا ١

 . مهتافصب ناميإلا - ٤ . مهلاعفأب ناميولا

 قل يتلا هتقلخ ىلع ه هانملع «مالسلا هيلع ليربج هتافص انملع نّمِوف

 7 ' هللا لوسر كلذب انربخأ امك ؛قفألا دس دق !«حانج ةئامتس هل اهيلع

 ةروصب ةرم ىتأو «يبلكلا ةيحد ةروصب ةرم ىتأف ؛رشب ةروصب اًنايحأ يتأي

 ةفرعي.الو رفس رثأ هيلع یری ال بايثلا ضايب ديدشا رعشلا داوس ديدش لجر

 ؛ .©؟0بدأتملا ملعتملا ةسلج لَك يبنلا ىلإ سلجف «دحأ ةباحصلا نم

 .هلسر ىلع اهلزنأ ىتلا بتكلا : يأ :؛هبتكو» :هلوق

 : يلي ام نمضتي بتكلاب ناميإلاو

 . هللا دنع نم قح اهنأب ناميإلا

 .اهرابخأ قيدصت - ؟

 مزتلن نأ انمزلي الف ؛اذه ىلعو ءخسنت مل ام اهماكحأ مازتلا ۳

 . نآرقلا هرقأ ام الإ «نآرقلاب ةخوسنم اهلك اهنأل ؟ةقباسلا بتكلا ماكحأب

eءايشأ هيف نآرقلا نأل ؛نآرقلا يف  

 . ةخوسنم

 هللا يضر هيبأ نع «رمع نبا نع 0 «ناميإلا نایب باب «ناميإلا) يف ملسم :هجرخأ )0(

 : ا .امهنع



 ا ردقلا يركنم يف ءاج ام باب

 «ليجنإلاو «ةاروتلا :لثم ؛اهنم اًنِّيعُم هانملع امب ناميإلا - ٤

 .ىسومو ميهاربإ فحصو «روبزلاو «نآرقلاو

 دَ : ىلاعت لاق امك ؛باتک هعم هللا هلسرأ لوسر لك نأب ناميإلا

 :ىسيع لاقو «[15 ؛ديدحلا] بكل ٌمُهَعَم الراو بَاب اتلس اَمْلَسَرَأ

 . كلذك ىيحي نع لاقو ء[٠ : ميرم] لا لت هَل دبع يإل

 اهلخد دق مويلا ىراصنلاو دوهيلا يديأب يتلا بتكلا :هيبنت #

 . بتكلا لصأب ناميإلا قبس امب دارملاو ءاهب قثوي الف ؛نامتكلاو فيرحتلا

 قلخلا ىلإ مهلسرأو مهيلإ هللا ىحوأ نيذلا مه :«هلسرو) :هلوق

 . هللا ةعيرش اوّل

 : يلي ام نمضتي لسرلاب ناميإلاو

 .نوقدصم نوقداص قح مهنأب نمؤن نأ - ١

 نم مهنع تبثامبو «رابخألا نم مهنع حص امب نمؤن نأ - ١

 مهب نمؤنف ؛هملعن مل امو «مهنايعأ انملع نم نايعأب نمؤن نأ ۳

 - هللا نأو ءريذن اهيف الخ الإ ةمأ نم ام هنأ ملعنو «لامجإلا ليبس ىلع

 لاق امك ؛مهيلع ةجحلا هب موقت ًالوسر ةمأ لكل لسرأ  ىلاعتو هناحبس

 يسرا دب كح هللا لع ساتل نوي الل ينمو بریم اس : ىلاعت
 ١١١[. :ءاسنلا]

 :نولوقي مهنأل ؛نوروذعم مهف مهل نيبي لوسر مهتأي مل اذإ رشبلاو

 )١( :ميرم] (اًيبص مكحلا هانينآو ةوقب باتكلا ذخ ىبحي اب :ىلاعت هلوق يفامك ؟1١[.



 ردقلا يركنم يف ءاج ام باب ۰ ۲

 ا رخآلا مْوَيِلاَو

 ٍباَدَعِي مه مَا اتا ولو : یلاعت لاق امك ؛ًالوسر انيلإ تلسرأ ام !انبر اي
 ت رب بو ر ہم

 ٌلِذَن:نأ بَ نم كينيا ميه الشر اتا تلسرأ لول ار الاقل یی نت
 . قلخلا هللا هب يدهي .لوسر نم دب الف ؛[174 :هط] «كفَرْخَتَو

 15 1١١9 :ةدئاملا] 4ِلُسرلَأ َنَم وَرَ َلَع8 :ىلاعت هلوق :ليق نإف

 : ؟ةجحلا مهيلع تماق لهف ؛لوسر اهيف سيل ةرتف هيف هنأ ىلع

 مالسلاو ةالصلا امهيلع دمحمو ىسيع نيب ةرتفلا نإ : باوجلا
 ثيدحلا يف ءاج امك ؛اياقب اهيف نأل ؛ةجحلا مهيلع تماق دقو «ةليوط

 «ضرألا لهآ ىلإ رظن هللا نإ) ؛«هحيحص» يف ملسم هاور يذلا حيحصلا

 : ىلاعت لاق امكو ,20(باتكلا لهأ نم اياقب الإ ؛ مهمجعو مهبرع مهتقمف

 لإ سال يف اسلا نع توتي بب اولؤأ مكب نيب نمل نع تاک الوات
 ٦] :دوه] 4دن انآ نمم ی

 «هدعب ا يدبألا يئاهنلا مويلا : يأ :«رخآلا مويلاو» :هلوق

 .ىربكلا ةمايقلا موي وهو

 مويلاب ناميإلا يف لخدي :هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 اذه ركذ «توملا دعب نوكي.امم هلي ىبنلا هب ربخأ ام لكب ناميإلا رخآلا

 بتك ام ديفأ نم كرابم هنكل ؛رصتخم بانك وهو ؛«ةيطساولا ةديقعلا» يف

 . هباب يف

 مولا ناميإلا نم هميعنو هباذعو .ربقلا ةنتفب ناميإلاف ؛اذه ىلعو

 .رخآلا

 ةافح نيملاعلا برل مهروبق نم سانلا مايقو رولغلا ىف خفا ناميإلاو

 ؛(۹۷٠۲ /4 ؛ةنجلا لهأ ايندلا يف اهب فرعي يتلا تافصلا باب ءةنجلا) يف ملسم :هجرخأ (1)

 ' .هنع هللا يضر يعشاجملا رامخ نب ضايع ثيدح نم



 4 ردقلا يركنم يف ءاج ام باب

 ا ماو وشو هد دملا ماو
 . ملسم هاور . "هرسو هريح ردفلاب نمونو

 فحصلاو نيزاوملاب ناميإلاو ءرخآلا مويلاب ناميإلا نم اّمْهّب ًالْرُع ةارع
 نم اهيف امو رانلاو ميعنلا نم اهيف امو ةنجلاو ةعافشلاو ضوحلاو طارصلاو

 «نآرقلاب مولعم وه ام هنمو .رخآلا مويلاب ناميإلا نم اذه لك ؛ميلألا باذعلا

 نع رابخألا هب تحص ام لكف داحآلابو رتاوتلاب ةنسلاب مولعم وه ام هنمو

 .هب نمؤن نأ انيلع بجي هنإف ءرخآلا مويلا رمأ نم لك هللا لوسر

 واوب فتكي ملو لعفلا داعأ انه : (هرشو هريخ ردقلاب نمؤتو» :هلوق

 .هسأرب لقتسم هنأكف ءمهم ردقلاب ناميإلا نأل ؛فطعلا

 ءاهلك ءايشألل - لجو زع - هللا ريدقتب نمؤت نأ وه :ردقلاب ناميإلاو

 اهردق - لجو زع - هللا نأو «هريغ لعفب قلعتي ام وأ هلعفب قلعتي ام ءاوس
 مولعمو « ةنس فلأ نيسمخب ضرألاو تاوامسلا قلخي نأ لبق هدنع اهبتكو

 لك سيل هنإ مث «ةباتكلا ىلع قباس ملعلاف ؛ملع دعب الإ ةباتك ال هنأ

 - هللا دنع ةمولعم يه ايندلا يف امم رثكأ ةريثك ةمايقلا موي دعب ءايشأ كانهو

 .ةبوتكم اهنأ ةنسلاو باتكلا يف دري مل هنكلو «- لجو زع

 كلذك وهو «هللا رارسأ نم رس هنإ :ءاملعلا ضعب لاق ءردقلا اذهو
 - هللا هاحوأ ام الإ ؛السرم اّيبن الو ءاّبرقم اكَلَم ال ؛اًدحأ هيلع هللا عِلطُي مل

 لاق «موتكم رس هنإف ؛الإو «سانلا هب ملعق عقو وأ هلسر ىلإ - لجو زع
 اذإو «ةيآلا ۳٤[ :نامقل] ادع كيت اَداَن لَ ىرْدَت امو :ىلاعت

 ىلع ردقلاب يصاعلا جاجتحا عطقي لوقلا اذه نإف ؛موتكم رس هنإ :انلق

 رّدقُم اذه :لاقو - لجو زع هللا ىصع يذلا اذهل لوقن اننأل ؛هتيصعم

 )١( «مالسإلاو ناميإلا نايب باب «ناميإلا يف) ملسم :هجرخأ ١١/١(.



Ûردقلا يركنم يف ءاج ام باب  

 كب زدجألا.ناك الفأ ؛تمدقأ ىتح كيلع ردقم هنأ كملعأ يذلا ام :ّىلع

 كنأل .ةداعسلا لهأ :لمعب لمعتو ةداعسلا كل بنك دق ىلاعت هللا نأ ّدقُت نأ

 ؟كنم هعوقو دعب الإ ءاقشلا كيلع بتك هللا نأ ملعت نأ عيطتست ال

 نأب لوقلاف ؛[١ :فصلا] 4مه هلأ عار اغار ام :ىلاعت لاق
 نئمطت رودقملا عوقو دعب الإ هيلع علطيال موتكم هللا رارسأ نم رس ردقلا

 ١ . نيلاطبلا ةجح هب عطقنتو ءردصلا هل حرشنيو «سفنلا هل

 ال امرشا هدبعلا مئالي ام :ريخلا و هريخ» :هلوقو

 يضاعملاو «ريخ تاعاطلاف ؛رشو ريخ تارودقملا نأ مولعمو .همئالي .

 .اذكهو ءرش ضرملاو «ريخ ةحصلاو ءرش رقفلاو «ريخ ىنغلاو «رش

 هرشو هريخ ردقلاب ناميإلا :لاقي فيكف ؛هللا نم ردقلا ناك اذإو

 ؟هللا ىلإ بسني ال رشلاو

 سيل رشلاوا : الك يبنلا لاق ءهللا لإ تمن الا ىاذلا نا بارلا
 اف را لب ءامكح الو اًريذعت الو ةاعف ال رشلا هلإ بتي الف هكبلإ
 a ريدقتف «ةمكخو ريخ هلك هلعفف «هلعف يف ال هلا تالوعفم
 اب رخو ريل يف داملا رهط : :ىلاعت هلوق لمأتو ةع ةمكجلا
 ؛[١٤ :مورلا] دوج , ململ اولي یرلا صعب مهقیبل سالا ییا تمس .
 ةتفاعلا نم هب يجرب امل ناك رجلا وبلا يرهق يذلا داسفلا اذه نأ ت

 للا نيب ةرغلا روو +2 لجو وم هلا ىلإ نجوا يو ةا
 : يلاتلا لاثملا يف لوعفملاو

 نکل .ءرش يكلاف ؛رانلاب هيوكت يك ىلإ جاتحيو يكتشي امنيح كدلو

 :(۷۷۱) مقرب ملسم :هجرخأ (۱)



 f ردقلا يركنم يف ءاج ام باب

 اًرش نوكي ال هللا هردقي ام نإ مث ءهتحلصم ديرت كنأل ؛ريخ لعفلا

 ؛ردتقم زيزع ذخأ ملاظلا هللا ذخأ اذإف ءطقف هنامزو هلحم يف لب ءاًضحم

 هريغل امأ «رخآ هجو نم هل اًريخ نوكي دقو «هل ةبسنلاب ارش كلذ راص
 يتلا ةيرقلا يف ىلاعت لاق ءاّريخ نوكيف ؛هب هللا عنص امب ظعتي نمم

 ٌةلطِعْوَمو اَهَفْلَح امو اهدي يب اَمْل الكت اَهَتلَعجاط :تبسلا يف تّدّتغا
 .[3 :ةرقبلا] 4َنِقّتمِْل

 ءرطبلاو رشألا ىلع كلذ هلمح ناسنإلا ىلع معنلا ترمتسا اذإ اذكو
 دقف ؛هسفن ةدح نم ُرِسكت ةئيس هنم لصحت ملو تانسحلا ترمتسا اذإ لب

 بنذأ ناسنإ نم مكو .هلمعب بجعيو هسفنب رتغيو اهاسنيو ةبوتلا نع لفغي
 ركذت املك هنأل ؛اهلبق هنم اًريخ ةبوتلا دعب راصو رفغتساو ركذت مث اًبنذ
 مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ اذهف ؛اهئايلع نم ٌَدَحَو هسفن هيلع تناه هتيصعم

 لصحو ةرجشلا نم لكأ نأ دعب الإ ةيادهلاو ةبوتلاو ءابتجالا هل لصحي مل

 ني كتل اتمر انك رون ل نِإَو کش شک انبر» :لاقو مدنلا هنم
 Lı 6 3 هلع باف مير هبل مث : ىنلاعت لاقف ؛[۲۳ :فارعألا] 4َنِرِسَكْل

2 
 .[۱۲۲ :هط] « ادعو

 دعب مهلاح تناك اذام اوُفْلُحَف كوبت ةوزغ نع اوفلخت نيذلا ةثالثلاو
 امب ضرألا مهيلع تقاض ىتح ؛مهتباصأ يتلا ةبيصملا دعبو ةيصعملا

 راص  مهبراقأ ىتح سانلا مهركني راصو ءمهسفنأ مهيلع تقاضو « تبحر

 هيلع هسفن تركت هسفن يف ام ةدش نمو «- هنم يبنجأ هنأكو هدهاشي هبيرق

 ءادبأ ريظن هل سيل حرف ةبوتلا دعب مهل راص ميظعلا قيضلا اذه دعيف

 مهركذ راصو ءلبق نم لمكأ مهيلع هللا بات نأ دعب اًضيأ مهلاح تراصو

 ِةَدَكَتلا لَو :ىلاعت لاق «مهنايعأب اوركُد دقف «لبق نم ربكأ ةبوتلا دعب



oزدقلا يركنم يف ءاج ام باب :  

 وفا
 هع تاسو تبحر ام امي + ضل مولع ْتَقاَص 5 4 افلح تا

 بألا وه هلل ّنِإ انوش ره با دك 3 ول لإ هلأ م الم ال نأ ارو
 نيملسملا بيراحم يف ىلتت ةميظع تايآ هذهف ؛[۸١١ :ةبوتلا] 4 يح

 «هعامتساو مهربخ ةءارقب هبر ىلإ دبعلا برقتيو ةمايقلا موي ىلإ مهربانمو

 .. ميظع ءيش اذهو

 نكلو «ةينوكلا رومألا يف وأ ةيعرشلا رومألا يف كلذ ناك ءاوسو

 رابتعإب تسيل ةيرشلاو ةيريخلا نأ وهو «هتفرعم بجي رمأ انهاه
 ا ی روج هلك نادت ةا يا هاجم 01 اقل
 ‹يضقملا يف رشلا امنإو ءريخ عقاولا يف وه رش نم هللا هيضقي

 «كيديب ريخلا» :8456 ىبنلا لوق ليلدلاو ءريخ وهف ؛هسفن هللا ءاضق

 هلا لإ رشلا تجي الف ؟كيديب.رشلاو ل ملر كيلا سيلا رقلاو
 الو ةدارإ ال هللا ىلإ رشلا بسني الف «هيديب نوي نأ نع ًالضف ءاّدبأ

 دقو «يضقملا يف نوكي رشلا نكل ءاّرش رشلا ءاضنتب ديري ال هللاف ؛ءاضق
 اذين 1 يضف نوكر دعو ةعاط نوكي دقو «همئالپ ال دقو ناسنإلا مئالي

 لحم 'يف ريخ وهف هلحم يف اًرش ناک نإو وهف ؛كلذ عمو «يضقملا يف
 سيل اًرش ناک نإو يضقملا ىتح ءاّضحم اًرش نوكي نأ نكمي الو ءرخآ ٠

 ٌريخ لخم يف رش وأ ءهجو نم ٌريخ هجو نم رش وه لب ءاضحم اًرش

 .رخآ لحم يف

 ان رابتعاب ريخ امهنكل ءرش رقفلاو ٍبْدَجلا :ًالئم'كلذل برضنلو
 دلي ْتَبَك ام ِرْحَبآو لَا يف داملا رهظ# :ىلاعت لاق ءامهنع جتني .

 )١( ءنيرفاسملا ةالص) يف ملسم :هجرخأ ۷۷١(.



 ¥4 ردقلا يركنم يف ءاج ام باب

 اا ا ااا ااا ا ا ااا ا ا ا ا ااا 1 1 1 1 111

 ياو سس موك ري مى ديوس وويماع 2
 عوجرلاو ء[١٤ :مورلا] مج ْمُهَلع اوُلِيِع ىزا سْنَب مقيم سالا

 اًريخ جتنيو ريخ هنأ كش ال هتعاط ىلإ هتيصعم نم - لجو زغ - هللا ىلإ
 بلقني هلك سفنألا دقف ملأو ضرملا ملأو بدجلا ملأو رقفلا ملأف ؛اًريثك

 نم مكو :4 نومي ملل :لاق ادهلو < حالصلا هبقعي ناك اذإ ةذل ىلإ

 ءلاملاب اولغتشاو - لجو زع هللا اوسنو اودازو لاملا ةرثكب اوغط سانأ

 راص رشلا اذهف ؛نولاض مهنأ اوفرعو هللا ىلإ اوعجر ؛رقفب اوبيصأ اذإف

 .رخآ رابتعاب اًريخ

 هل ةبسنلاب ريخ هنكل هيلع رش هنأ كش ال قراسلا دي عطق كلذك

 ةرخآلا يف ةبوقعلا هنع طقسي اهعطق نألف ؛هل ةبسنلاب امأ «هريغل ةبسنلابو

 ؛قراسلا ريغ يف ريخ اًضيأ وهو «ةرخآلا باذع نم نوهأ ايندلا باذعو

 قراسلا نآل ؛لاومألل ظفح اًضيأ هيفو «قرسي نأ دارأ نمل اًعدر هيف نإف

 ظفح كلذ يف راصف «ةقرسلا نم عنتما ؛هدي عطقتس قرس اذإ هنأ فرع اذإ

 : ةقدانزلا ضعب لاق اذهلو «سانلا لاومأل

 :هيف ليقف ؛اًمحفم ادر هيلع درلا ىف بيجأ هنكل

 يراع ىقتلا بوث نم وهو ىتفلا لهج  يراع اميأ راع يرعملل لق

 رانيد عبر يف تعطقاهنكل 2 تيدو اًدجسع نيئم سمخب دي

 يرابلا ةمكح مهفاف لاملا ةيامح اهصخرأو اهالغأ سفنلا ةيامح

FF F#ف  



Aردقلا يركنم يف ءاج ام باب ش  

 ْنَل َكْنِإ !ّيتُب اي : هنئال َلاَق هن ؛ِتِماَّصلا نب َةَداَبَع ْنَعَو

 . «كليخُيل نكي ْمَل َكَباَصأ ات نأ ملت ىح ٍناَميإلا َمعَط دج

 أ :خلإ . . .!ينب اي :هنبال لاق هنأ» ةدابع ثيدح يف هلوق ©
 0 نأ بألل يغبني هنأ هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع ثيدح

 :لاق ثيح «بلقلا نيلت يتلا ةقيقرلا تارابعلا راتخي نأو «هلهألو هئانبأل
 راق وهام باقا بذجو ةفاطللا نم ريبعتلا اذه يفو 4! ينب ايا

 امك اًمعط ناميإلل نأ ديفي اذه :«ناميإلا معط دجت نلا» :هلوق 1
 معظف ؛ةسوسحملا ءايشألا معطك سيل ناميإلا معطو «ةنسلا هب تءاج.
 ىقبي ناميإلا معط نكل.ءاهلازأ رخآ ماعط اهدعب ىتأ اذإ ةسوسحملا ءايشألا
 !بلق روضحو ءافص يف ةدابع لعفي اًنايحأ ناسنإلا نإ ىتح «ةليوط ةدم
 ناميإلاف ؛ةليوط ةدم ةدابعلا كلتب معطتي هدجتف « لجو زع - هلل عوشخو'

 ا تش ال

 1 ١ . معطلا اذهو

 ام .:لوقت دق :«كئطخيل نكي مل كباصأ ام نأ ملعت ىتحا :هلوق
 ناسنإلا باضأ يذلا نل . ؛ لصاح ليصحت اذه «ينئطخيل نكي مل ينباصأ

 نأ ىلع ةزابعلا هذه ف ؟ةرابعلا هرم اي ديالا ياو اج

 :اًعيمج امهيلع وأ نيينعم

 رّبَعَك «كبيصي نأ هللا ردق ام :يأ ؛«كباصأ امل :ىنعملا نأ. :لوألا
 ؛كبيبصي نأ هللا رذق امف ‹ غقي فوس هللا ردق ام نأل ؛ ةباصإلاب ,ريدقتلا نع

 ش . بابسأ نم تلمع امهم كتطخيل نكي مل
 ول :لقت الف «كل اًنطخم نوكي نأ ركفت الف ؛كباصأ ام :يناثلا

 نأ نكمي ال نآلا كباصأ يذلا نأل ؛اذك لضح ام اذك تلعف يننأ
 لضح ام اذك تلعف ينأ ول :لوقتو اهردقت يتلا تاريدقتلا لكف ؛كئطخي



 ۹ ردقلا يركنم يف ءاج ام باب

 ىلع حيحص ىنعملاف ؛ناك اّيأو ءائيش رثؤت ال «ةسئاي تاريدقت يه اذك
 نأ نكمي الو هبيصي نأ دب الف دبعلا بيصي نأ هللا هردق امف «نيهجولا

 اذه تنمآ اذإف «ءيش هعنمي نل هنإف ؛ناسنإلل اًبيصم عقو امو ءهئطخي

 عقي نأ دب ال رمألا نأ ملعتو نئمطت كنأل ؛ناميإلا معط تقذ ناميإلا

 .اًدبأ ريغتي نأ نكمي الو «هيلع عقو ام ىلع

 ةكرب ىلإ دالوألا ضعب ٌبَدَك «ةهزنلل هدالوأب جرخ لجر : كلذ لاثم

 تام امل تجرخ ام يننأ ول :لوقي الف ؛تامف «قرغف «طقسف «ةقيمع

 نأ نكمي الو «هيلع ترج ام ىلع رومألا يرجت نأ دب ال لب ءدلولا

 «ىضريو ناسنإلا نئمطي ذئنيحف «كئطخيل نكي مل كباصأ امف ؛ريغتت
 اهلك هنهذ يف عقت يتلا تاليختلاو تاريدقتلا لك نأو «رفم ال هنأ فرعيو

 لمع حتفت «ول» نإف ءاذك ناكل اذك تلعف ينأ ول :لقت الف ؛ناطيشلا نم

 :هلوق يف ىنعملا اذه ىلإ هللا راشأ دقو «ملسيو ىضري ذئنيحو «ناطيشلا

 نأ لبق ني يڪ يف ال کشا ف الو ٍضَرَأْلا ىف ٍةَبيِصُت نم باس مام

 اور 57 2 تا ام لع وسا الكل 09 @ د هلا لع كلل 9 ا

 YY E] و لات ل تی هک آ هلو مڪنتاء ا

 «ناميإلا ةوالح تقذ ؛كبلقب هتنقيتو ملعلا اذه تملع اذإ تنأف

 ال هيلع وه ام ىلع راج رمألا نأ تفرعو «كبلق رقتساو «تننأمطاو

 ىلإ لصيل تراس رومألا نأ ناسنإلا دجي ام اًريثك اذهلو ءريغتي نأ نكمي

 ل لا ا لا

 .هردقو هللا ء اضقب رومألا نأ ىلع لدي امم لجو زع - هللا دارأ ام ىلإ

 ينعي ؛لوألا لثم هيف لوقن :«كبيصيل نكي مل كأطخأ امو» :هلوق

 دلب يف ةراجت مسومب عمس اًدحأ نأ ولف «كبيصي نلف كئطخي نأ رق ام



 ردقلا :يركنم يف ءاج ام باب 4

 ......... هَمَلَقلا هللا َقَلَخ اَم َلَوَأ َّنإ» :ُلوُقَي هي هللا َلوُسَر ُتْعِمَس

 تاق دق سولا نأ دجو لصو املف ء«مسوملا اذهل هلاومأب رفاسو ام

 امهم كبيصيل نكي مل هل ٌدعُت تنك يذلا حبرلا اذه نم كأطخأ ام :هل لوقن
 يرجي نأ دب ال رمألا نأل ؛كبيصيل نكي مل :لوقن وأ تلمع امهمو ناك
 ىلع تاس Gl «هردقو هللا هاضق ام ىلع

 . ناميإلا ةوالح تقذ نيقيلا اذه

 لوأ نإ :لوقي يك هللا لوسر تعمس» را لدتا مف

 نوكي عفرلا ةياور ىلعف :تيضتلاب يورو ءعفرلاب ملقلا قلا هللا يلا

 «تاقولخملا لك نم سيل نكل ءملقلا وه هللا قلخ ام لوأ نأ :ىنعملا
 : ىنعملا نوكيف ؛بصنلا ةياور ىلع امأو . ىلاعت هللا ءاش نإ هنيبنس امك

SS0  
 وه يذلا لوألا ىنعملا ىلع نكل «هيف لاكشإ ال ىنعملا اذه ىلعو «بتكي

 ؟ملقلا وه اهلك تاقولخملا لوأ نأ دارملا له : : عفرلا

 رمأ هنإو «تاقولخملا لوأ ملقلا نإ :انلق ول اننأل ؛ال :باوجلا
 ءدب لوأ نأو «ءايشألل هللا قلخ ءادتبا ملعن انكل «قلخ امدنع ةباتكلاب
 نحنو ءةنس فلأ نيسمخب ضرألاو تاوامسلا قلخ لبق ناك هللا قلخ
 اهملعي ال ةنمزأب ةدملا هذه لبق ءايشأ قلخ لجو زع هللا نأ ملعن

 ىلعو ءاقلاخ لازي الو لزي مل - لجو زع هللا نأل ؛ لجو زع - هللا الإ
 ير يارا ع ال ل :نوكيف ؛اذه
 .نمزلا اذه لبق تاقولخم هل ىلاعت هللا نأ نم ةرورضلاب

 ملقلا هللا قلخ ام لوأ نأ : :ىنعملا نإ :هليوأتو :ملعلا لهأ لاق
 يهف ٠٠ : «نفرالاو تاراعسلاك ا نم طن «ةفاش امل بلا
 : هتينون يف ميقلا نبا لاق دقو «ةّيسِن ةّيلْوَأ



 ٤١ ردقلا يركنم يف ءاج ام باب

 AES ؟ُبكَأ اذاَمَو !ّبَر :َلاَقَف . بَل :ُهَل َلاَقَ

 ناّيدلا نم هب ءاضقلا ٌبِيُك يذلا ملقلا يف نوفلتخم ُسانلاو

 يناذمهلا العلا يبأ دنع نالوق 2 هّدعب وه وأ شرعلا َلبق ناك له

 ناكرأ اذ ناك ةباتكلا لبق هنأل لبق شرعلا نأ قتحلاو

 بطاخي لجو زع هللا وه لئاقلا :«بتكا :هل لاقف» :هلوق

 ءديرمو لقاعو كردم هللا مامأ دامج لك نكل ءدامج ملقلاو «ملقلا

 یاب ورم کنيا لُف» :تلصف ةروس يف ىلاعت هلوق اذه ىلع ليلدلاو
e rدا  eيدوم  | Uيساور ایف ایپ ( 5:7 ما ر قلك  

 ىساور اف لمحو نيالا بر كلذ ادادنأ هل َنوُلعَجَو نيمو ف َصرأْلا َقلَح
 چ

 رنا م © باكل و ر ةر ن فأ اف دلو ایف ریو اقر ني
 نأ دب ال :يأ ؛(اًَهرك وأ اًءوَط انآ رال اک لمم نام یھ ا ل

 (كيبآط اأ ا6 :باوجلا ناكف ؛اًمرك وأ اًعوط هللا رمأل اداقنت

 لدو اتباجأو ضرألاو تاوامسلا هللا بطاخ دقف ؛[١١ 8 :تلصف]

 وهف ؛هللا مامأ ءيش لكف ؛عيطت اهنأو ةدارإ اهل نأ ىلع «َنييبآَط# :هلوق

 . لثتميو بيجيو ديرم كردم

 لوعفم ماهفتسا مسا :ةاذام» :«؟بتكأ اذامو يبر :لاق» :هلوق

 تيغلأ اذإ اذه «ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :«بتكأ»و «مدقم

 ؛هربخ :(اذاو ءأدتبم ماهفتسا مسا :«م» :لوقنف ؛غلت مل اذإ امأ ء«اذ»

 يذلا ام :هريدقت فوذحم لوصوملا ىلع دئاعلاو ؟بتكأ يذلا ام ؟ يأ

 ؟ هبتكأ

 يف رومأملا ىلع جرح ال لمجملا رمألا نأ ىلع ليلد اذه يفو

 بلط نإف ؛المجم رمألا ناك اذإ :لوقن اننإف ؛اذُه ىلعو «هتنابتسا بلط

 هناحبس - هللا رمأل لثتمم هنأ كش ال ملقلاف ؛ةيصعم نوكي ال هتنابتسا



 ردقلا يركنم يف ءاج ام باب ۲

 ُتْعِمَس !ّيئْب اي .«َُعاّسلا َموُقَت ىح ٍءْيَش لك َريِداَقَم با : لا
 ”٠ يم ربل ؛اذه ريع ىَلَع َتاَم نَم» :لوُم كي هللا َلوُسَر

 ءيش لك ريداقم بتكا :لاق ؟بتكأ اذامو بر» :لاق كلذ عمو «- ىلاعتو
 .ريداقملا بتكف «(ةعاسلا موقت ىتح

 ؟بيغلا ملعي ملقلا له :ليق نإف

 بتكف aa الو «هرمأ هللا نکل ال :باوجلاف

 نأ هللا هرمأ ءيش لك بتك ءانموهفمل ةبسنلاب اًدامج ربتعي يذلا ملقلا اذه

 : هللا دارم بسخ ىلع نوكيف ؛نك :هل لاق ایش دارأ اذإ هللا نأل ؛هبتكي

 وأ هللا لعفب قلعتي امم ءيش لك معتف وتلا بن :«لكاو

 .  .نيقولخملا لعفب
 ظفل اهيلع قلطأو «ةمايقلا يه ةعاسلا : «ةعاسلا موقت ت ىتحاا : :هلوقو

 ةعاسلا :ينعي ؛ةعاس هل يهاودلا نم ميظع | ءيش لك نأل ؛ةعاسلا
 دنع كلذو «موقت نيح مهاشغتو مهب قيحتو سانلا لهذت يتلا ةدوهعملا
 .روصلا ينف خفنلا

 ريق" ىلع تام نما :لوقي كك هللا وعر كلم د بما :هلوق
 1 .ءيش لك ريداقم بتك هلل نأب ناميإلا : يأ : «اذه

 زاب لوسرلاو ءرفاك هنأل ةا لوسرلا هنم ْأَربَت :«ينم سيلف» :هلوق
 ٠ .رفاك لك نم ءيرب

 وهو ؛(حيرش نب شيبح هيفو . ۷1/٤(. «ردقلا يف باب ءةتسلا) يف دوادوبأ ١ :هجرخأ (۱)

 . لوبقم
 يبأ ْنِباو ء(۷٥٠) يسلايطلاو 200560 ١/ .ردقلا) يف يذمرتلا :: :نيرغأ رخآ قيرط نمو
 .ميلس نب دحاولا دبع هيفو . )٠٠٠١( «ةنسلا» يف مصاع



 ۳ ردقلا يركنم يف ءاج ام باب

 00 ا اللا

 :ثيدحلا اذه نم دافتسيو

 «! ينب اي» :هلوق نم ذخؤتو «ةظعوملاب ءانبألا ةفطالم ١

 : لقي مل هنأ كلذو ءاهتلدأب ماكحألا ءانبألا نفي نأ يغبني هنأ -
 تدرأ اذإ : لثمف ؛لك لوسرلا ىلإ دنسأ هنكلو «تكسو ...بتك هللا نإ

 اذإ كنإف ؛تغرف اذإ هللا دمحاو ءلكألا ىلع هللا مس :كنبال لوقت نأ
 ءلكألا ىلع هللا مس :تلق اذإ نكل ءدوصقملا هب لصحي كلذ تلق
 :لاقو ءلكألا دنع ةيمستلاب رمأ هيب يبنلا نأل ؛تغرف اذإ هللا دمحاو

 ةبرشلا برشيو ءاهيلع هدمحيو ةلكألا لكأي دبعلا نع ىضريل هللا نإ»
 :نيتدئاف تدفتسا كلذ تلعف اذإ .2”اهيلع هدمحيو

 .ةلدألا عابتا ىلع كنبا دّوعت نأ :ىلوألا

 نأو «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةبحم ىلع هيبرت نأ :ةيناثلا
 يف هذهو «هتاهيجوتب ذخألا بجي يذلا عبتملا مامإلا وه ةَ لوسرلا
 هنكل «طقف ماكحألا ىلإ هنبا هجوي سانلا رثكأف ؛اهنع لفغي ام اًريثك ةقيقحلا
 .ةنسلاو باتكلا وه يذلا ردصملاب تاهيجوتلا هذه طبري ال

 نب ةيقب هيفو .(۲) «لئاوألا»و «ةنسلا» يف )٠١4( مصاع يبأ نبا :هجرخأ رخآ قيرط نمو =
 .ميلس نب ةيواعمو ديلولا
 «۱۷۷ص) يرجآلاو )٠١7(2 مصاع يبأ نباو 22717 /5) دمحأ :هجرخأ رخآ قيرط نمو
 . يصمحلا دايز نب بويأ هيفو .( 8

 .ةعيهل نبا هيفو )1١7(. «ةنسلا» يف مصاع يبأ نبا :اًضيأ هجرخأو
 )074/١. ؛ةاكشملا ىلع هقيلعت» يف امك ؛ينابلألا هححص ثيدحلاو

 )١( «برشلاو لكألا دعب هللا دمح بابحتسا باب ؛ءاعدلاو ركذلا) يف ملسم :هجرخأ 4/

 .هنع هللا يضر سنأ نع ؛06



 ردقلا يركنم يف ءاج ام باب 0000 5

 َلاَقَف ءُمَلَقلا ىَلاَعَت ُهَللا َقَّلَخ ام نَوَ َّنإ» :َدَمَحَأل ِةَياَوِر يِفَو

 مْوَي ىلإ ْنِئاَك َوُهاَمِب ٍةَعاَّسلا َكْلَت يف ىَرَجَف ءْبْتكا :ُهَل
RA. 206 

 .. «ةماقلا

 :هل لاقف «ملقلا هللا قلخ ام لوأ نإ :دمحأل ةياور يفو» :هلوق

 ىرجف» :هلوق وهو «قبس ام ىلع اًدئاز اًرمأ ديفت ةياورلا هذه .٠: . .بتكا

 سيل لوألا ثيدحلاو «لثتم ملقلا نأ يف حيرص هنإف ؛«ةعاسلا كلت يف

 ؛ىلاعت هللا رمأل ًالاثتما بتكيس هنأي موزللا قيرط نع الإ بتك هنأ هيف

 مايق ىلإ ءيش لك - ىلاعتو هناحبس - هللا ةباتك نم قبس ام هنم دافتسيف

 ل ےک لَك رال :ىلاعت هلوق يف ميركلا نآرقلا یف روكذم اذهو «ةعاسلا

 تيس. هلأ لع كلك َّنِإ بک ىف كلل ّنِإ لا راستلا ىف اً ام ملعب

 کشا ف الو ٍضْرَأْلا يف َةَبيِصُم نم َباَسَ ا :ىلاعت لاقو ۷١[« :جحلا]

 َّنِإ## «ةقيلخلا أربن نأ لبق نم : يأ داش را

 YY]. ديالا ر هللا ىلع تلل

 مايقل ؛ ةمايقلا موي يمسو «ثعيبلا موي وه : ؛ةمايقلا موي ىلإ» :هلوق

 : هيف ةثالث رومأ

 :ئلاغت لاق امك ؛نيملاعلا برل مهروبق نم سانلا مايق :لوألا
2 

 - 5 :نيففطملا] 4مل بر شال م مب © يع ني

 هلوقلا ؛ممألا ىلعو لسرلل نودهشي نيذلا داهشألا مايق : يناثلا
000 

 مق ميو ايدل زاب ىف أنما براو انسي رص الو

 1 \o]. :رفاغ] دهس

 )21١9. مضاع يبأ نباو ۳٠۷(« /٥):دمحأ مامإلا :هجرخأ . (۱)

 .0/4ض) ةعفنملا ليجعت» يف امك ؛نابح نبا ريغ هقثوي مل ؛ «يصمحلا دايز نب بويأ هيفو



 }0 ردقلا يركنم يف ءاج ام باب

 ْمَل ْنَمَف» :4 هللا ُلوُسَر لاف :ٍبهَو نبال ٍةَياَوِر يِفَو
 .هراّنلاب هللا ُهَقَرْحَأ ؛ِهَرَشَو ِهريَخ ٍرَدَقلاِب ْنِمْؤُي

 رول طَسِقْلا نوما عَصِيو# :ىلاعت هلوقل ؛لدعلا مايق :ثلاشلا

 ٤١[. :ءايبنألا] ميقا

 تن # +

 «ةدابع ثيدح يف اذه نأ هرهاظ :«بهو نبال ةياور يفو» :هلوق

 .ثيدحلا ظافح دحأ بهو نباو

 اذه يف :رانلاب هللا هقرحأ هرشو هريخ ردقلاب نمؤي مل نمف» :هلوق
 مل نم امأو «هب الإ ناميإلا متي الو بجاو ردقلاب ناميإلا نأ ىلع ليلد

 .رانلاب قرحي هنإف ؛هب نمؤي

 نأ ىلع لدي «نمؤي مل نمف» :هلوق دعب :رانلاب هللا هقرحأ» :هلوقو

 :تاماقم ثالث انيدل نأل ؛رانلاب قرحي. هنإف كش وأ ركنأ نم

 . عبرألا هبتارمب ردقلاب مزجلاو ناميإلا :لوألا

 . كلذ راكنإ : يناثلا

 .رفك يناثلاو ناميإ لوألا نأل ؛ناحضاو ناذهو

 .ددرتلاو كشلا : ثلاثلا

 اذه يف لخدو ؛«نمؤي مل نمف» :لاق اذهلو ءرفكلاب قحلي اذهف

 .كش نمو ركنأ نم يفنلا
 نأو «قرحم رانلا باذع نأ ىلع ليلد هرانلاب هللا هقرحأ» :هلوق يفو

 اهل نوسحي ال ىتح اهل نوفيكتي عدبلا لهأ ضعب معز امك سيل اهلهأ

 ةعافشلا ثيدح يف تبث دقو «مهماسجأ قرحتو ملأب نوسحي مه لب «ملأب



 ردقلا يزكنم :يف ءاج ام باب £

 ثيتآ» :َلاَق ؛ َيِمَلْيَدلا نبا نع (ِنَئّسلا»َو (ِدَنْسُملا» يِفَو :

 ءٍءْيَشب يِنْنُدَحَف ؛ِردقلا م ءْيَش ييف يف : ٌتْلُقَف ءبغك یب يب

 SA .يبلق نب هبه ُهَبِْذُي ْنَأ هللا َّلَعَل

 ؛''اًمَمُح اوراص ىتح نينمؤملا نم ناك نم:رانلا نم جرخي هللا نأ
 رَ باع افوؤو# ا هلوق يف نآرقلا هيلع لد دقو «دوسأ اًمحف
 ايي ولج مَ مش دوج تی e :ىلاعت هلوق يفو «[۲۲ :جحلا]

 دعم ه2
 .[05 :ءاسنلا] هک بادل وقول

 هلعل نكل «ءيشلا اذه نع حصفي مل :«ردقلا نم ءيش يسفن يف» :هلوق
 اهيف نوككشتي سانلا راص اًنودح عدبلا لوأ يهو «ردقلا ةعدب تن تثدح امل

 «قحلا .ىلع اوناك ةعدبلا هذه ثودح لبق سانلا نإف ؛الإو ءاهيف نوملكتيو

 يف نْوْبلكتي مهو موي تاذ هباحصأ ىلع جرخ لكي هللا لوسر نأ اميس الو

 اوعزانتي ال نأب مهرمأو «كلذ نم مالسلا ة ةالصلا هيلع يبنلا بضغف «ردقلا

 امألضحو ةيردقلا ةعدب تماق ىتح ؛ "اذه نع سانلا فكف ءاوفلتخي ال نأو

 ...٠ ردقلا نم ءىش ىسفن ىف» : ىمليدلا نبا لوقيااذهلف ءهّبُّشلا نم لصح

 اذه بهذي :١ يأ :«ىبلق نم هبهذي نأ هللا لعل ءىشب: ینثدحف)» :هلوق

 باب ءناميإلا) يف ملسمو ١/ 7١(4: «رانلاو ةنجلا ةفص باب «قاقرلا) يف يراخبلا :هجرخأ )١(

 ١519/9 - ۱۷١(. «ةيؤرلا قيرط ةفرعم

 ىلع ةي هللا لوسر جرخ» :لاق ؛هنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح . (۲)
 :لاقق «بضغلا نم نامرلا بح ههجو يف أقفي امنأكف ؛ردقلا يف نؤمصتخي مهو هباحصأ

 , .«مكلبق ممألا تكله اذهب !؟ضعبب هضعب نآرقلا نربرضت !؟متقلخ اذهل وأ «مترمأ اذهب

 دانسإ اذهل :«دئاوزلا» يف لاق ١/*(  ءردقلا يف باب ءةمدقملا) يف هجام نبا :هجرخأ

 )١١19(. ؛ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش» يف يئاكلاللاو ءا «تاقث هلاجر حيحص

 يبأ قيرط نمو :(3845) دامح قيرط  ركاش قيقحت  «دنسملا» يف|دمحأ اًضيأ :هجرخأو

 :ركاش دمحأ لاقو .(1۷:۲) مزاح يبأ نع ضايع نب سنأ قيرط نمو 1774(«2) ةيواعم
 . ؟حيحص دائسإلا



 ۲۷ ردقلا يركنم یف ءاج ام باب

 َنِمْؤُت ىَّنَح كنم هللا ُهَلِبَق اَم ؛اَبَهَذ ٍدَُحَأ َلْثِم َتْفَمْنَأ ؤل :َلاَقَف
 ْمَل َكأَطْخأ امو ءَكَئِطْحِيِل ْنْكَي ْمَل َكَباَصَأ اَم نأ َمَلْعَتَو ءِرَدَقلاِ

 ءابطأ ىلإ بهذي نأ ضرمب بيصأ اذإ ناسنإلا ىلع بجي اذكهو «ءىشلا

 ةباحصلا لثم اميس الو «ءاملعلا مه بولقلا ضرم ءابطأو «ضرملا كلذ
 .بيبط ءاد لكلف ؛بعك نب يبأك ؛ مهنع هللا يضر

 :؛ردقلاب نمؤت ىتح كنم هللا هلبق ام اًبهذ دحأ لثم تقفنأ ول» :هلوق

 هنم لبقت ال يذلا نأل ؛رفاك وهف ردقلاب نمؤي مل نم نأ ىلع لدي اذه

 .امهنع هللا يضر رمع نبا نع هوحن قبسو ءرافكلا مه تاقفنلا

 امو كئطخيل نكي مل كباصأ ام نأ ملعتو .ردقلاب نمؤت ىتح» :هلوق

 .ةلمجلا هذه ىلع مالكلا قبس دق :«كبيصيل نكي مل كأطخأ

 (ّتُم» :؛رانلا لهأ نم تنكل ؛اذه ريغ ىلع تم ولو» :هلوق

 يف امك ؛«تم» رسكلاب ىرخأ ةغل هيفو «تومي تام نم اهنأل ؛مضلاب

 ىدحإ يف [158 :نارمع لآ] 4َمُتِيُف وأ ْمُنِم نيلّو# :ىلاعت هلوق

 .ءايلاب تيمي تام نم ةءارقلا هذه ىلع يهو «نيتءارقلا

 بعك نب يبأ مزج :«رانلا لهأ نم تنكل ؛اذه ريغ ىلع» :هلوق

 ركنأ نم نأل ؛رانلا لهأ نم ناك اذه ريغ ىلع تام اذإ هنأب هنع هللا يضر

 نودلخملا اهلهأ مه نيذلا رانلا لهأ نم نوكي رفاكلاو ءرقاك وهف ردقلا

 ؟ديفي ءاودلا اذه لهو .اهيف 5

 نمؤي مل نم ىهتنم نأ ملع اذإ هللاب نمؤم لكو «ديفي معن :باوجلا
 يف ءاج ام ىلع ردقلاب نمؤي نأ دب الو «عدتري نأ دب الف ؛اذه وه ردقلاب



 ردقلا يركنم يف ءاج ام باب 134

 1 ا ُتبَنَأَف :َلاَق

 ا يف مكاَحْلا ُهاَوَر

 نب ديزو ناميلا نب ةفيذحو دوعسم نب هللا دبع / ثينأف» :هلوقو

 ٌملعي نأو '؛ردقلاب ناميإلا هيلإ راشملا :«كلُذ لثمي ينثدح مهلكف ؛تباث
 ءالوهو ءةبيضيل نكي مل هأطخأ امو هتطخيل نكي مل هباصأ ام نأ ناسنإلا
 ْ .نآرقلا لهأ نم مهلك ءالجألا ءاملعلا

 نإ تح ؛نآرقلا ٍةَبَمَك نمو نآرقلا لهأ نم بعك نب يبأف
 :لاقو“ ملا €. رل ةزوس هيلع: ارقو موي تاذ هاعد لك لوسرلا .

 ,كل هللا ىنامس !هللا لوسر اي :لاقف ««كيلع اهأرقأ نأ ىنرمأ هللا نإ»

 ا زع - هللا نأ حرف ءاكب هنع هللا يضر ىكبف .(معنا

 نب هللا دبع امأو .ةروسلا هذه هيلع أرقي 0 كتل بتات

 ؛لزنأ امك اًضغ نآرقلا أرقي نأ هم : الب ئبنلا لاق دقف ؛دوعسم
 بانك دحأ وهف «تباث نب ديز امأو ."”«دبع 4 نبا ةءارق ىلع هأرقيلف

 نباو 506 ءردقلا يف باب «ةنسلا) يف دواد وبأو ۹ 40 /ه) دمحأ :هجرخأ (۱)

 1؛ةنسلا» يف دمحأ مامإلا نبأ هللا دبعو ء«(۲۹/۱ ءردقلا يف باب «ةمدقملا) يف هجام

 نباو :غ(4940) «ريبكلا» يف يناربطلاو «2540) «ةنسلا» يف مصاع يبأ نباو «(۷١٠ص)

 )184/١(. «حضوملا» يف بيطخلاو «(18119) نابح

 .(۱۸۷ص) ؛ةعيرشلا» يف يرجآلا :رخآ قيرط نم هجرخأو

 قيرطلا ٠ هذه لاجرر «نيدانسإب يناربطلا هاور» :(۱۹۸/۷) ا يجف يف يمئيهلا لاقو

 . تاق

 يف ملسمو ٤٤/۳(« «بعک نب يبآ بقانم باب کک بقانم) يف يراخبلا : : هجرخأ 22

 .هنع هللا يضر سنأ نع ؛(1514/5١ «يبأ لئاضف نم باب «ةباحصلا لئاضف)

 ءهنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع لضف «ةمدقملا) يف هجام نباو «(۷ )١/ دمحأ :هجرخأ (۳)
 .رمع ركب يبأ نع ؛0



 4 ردقلا يركنم یف ءاج ام باب

 00 ل

 رسلا بحاص ناميلا نب ةفيذحو .2''هنع هللا يضر ركب يبأ دهع يف نآرقلا

 . "”نيقفانملا ءامسأب يب ىبنلا هيلإ رسا يذلا

 ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا بوجو ىلع لدي بابلا اذه نأ لصاحلاو

 . عبرألا هبتارمب

 «ةيهولألاب وأ «ةيبوبرلا ديحوتب قلعتم وه له ردقلاب ناميإلا : ةلأسم
 ؟تافصلاو ءامسألاب وأ

 ءامسألاو ةيهولألاب هقلعت نم رثكأ ةيبوبرلاب هقلعت :باوجلا
 هقلعتو «ةيهولألاب هقلعت نم رثكأ تافصلاو ءامسألاب هقلعت مث «تافصلاو

 «ةيهولألا ديحوت ىمسي هلل ةبسنلاب ةيهولألا نأل ؛رهاظ اًضيأ ةيهولألاب
 قلعت اهلف ؛دبعلا لعف ةدابعلاو «ةدابعلا ديحوت ىمسي دبعلل ةبسنلابو
 .ةثالثلا ديحوتلا ماسقأب ساسم هل ردقلاب ناميإلاف «ردقلاب

 ؟ردقلا يف سانلا فلتخا له :ةلأسم

 ۔ (۳۱۸/۳) مكاحلاو ء(١۳/۷ ۰٤۳۲ /۲) دعس نباو «(۳۸ )57/١: دمحأ :هجرخأو =

 . هنع هللا يضر رمع نع ؛۔ يبهذلا هقفاوو «نيخيشلا طرش ىلع هححصو

 يف امك ؛رازبلاو «يناربطلاو ٠١(« /۲) يسلايطلاو دعس نباو )١/ ٤٤٥ ٤( دمحأو
 .دوعسم نبا نع ؛(۲۸۷ /9) «دئاوزلا عمجملا

 لاجر ةيقبو «ثيدحلا نسح هفعض ىلع وهو «دوجنلا يبأ نب مصاع ةيفو» :يمئيهلا لاقو
 .«ةقث وهو بوبحم نب تارف ادع «حيحصلا لاجر يناربطلا لاجرو «حيحصلا لاجر دمحأ

 .هنع هللا يضر رساي نب رامع نع ؛(١٠۳ )١/ ؟ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلاو

 ««متنع ام هيلع زيزع مكسفنأ نم لوسر مكءاج دقلط باب ءريسفتلا) يف يراخبلا :هجرخأ )١(
 .( ل

 يبأ نع ؛(١٠ /” «ةفيذحو رامع بقانم باب «ةباحصلا لئاضف) يف يراخبلا :هجرخأ (۲)

 . هنع هللا يضر ءادردلا
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 ٠ لئاسَم هيف :

 . ٍرَدَقلاب ٍناَمْيِإلا ضْرَف ُناَيَب : ىلوألا

 .ِناَمْيإلا ةف نايب : : ةيناثلا

 . هب ْنِموي ل ْنَم لمع ًطاَبخإ : ةثلاثلا

 قبس دقو «قرف ثالث ىلع هيف اوفلتخا «معن :باوجلا

 نك دب نك

07 

 : لئاسم هيف

eنمؤت نأ :ناميولا» :هلوق هليلد :ردقلاب ناميؤلا ضرف نايب : ىلوألا  

 . .«هرشو ةريخ ردقلاب نمؤتو .رخآلا مويلاو .هلسرو «هبتكو «هتكئالمو «هللاب

 ام نأب نموت نأ وهو ‹«ردقلاب : يأ : ناميإلا .ةيفيك نايب : ةيناثلا ©

 00 .كبيصيل نكي مل كأطخأ امو «كتطخيل نكي مل كباصأ

 نخنو ءاهركذي مل هنأل ؛ردقلا بتارم نع فلؤملا ملكتي ملو

 :هلوق وهو «دحاو تيب يف اًراصتخا تعمج بتارم عبرأ اهنأو اهانركذ

 .ردقلاب ناميإلا ةيفيك يف لخاد بتازملا هذهب ناميإلاو

 ارم نيا لوف نم خو“ :هب نمؤي مل نم لمع طابحإ : ةثلاثلا ©
 ىتح هنم هللا هلبق ام هللا ليبس يف هقفنأ مث اًبهذ دحأ لثم مهدحأل ناك ولا

 نمؤي مل نم نأ ىلع لدي هنأب اًقباس هانركذ ام هنم عرفتيو .اردقلاب نمؤي

 .لمعلا هنم لبقي ال يذلا وه رفاكلا نأل ؛رفاك وهف ردقلاب

 .(۳۹۷ص) :رظنا (۱)
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 .هب َنِمْؤُي ىٌح ِناَمْيإلا َمْعَط ُدِجَي ال اًدَحَأ نَا ُراَبْحإلا : ةعبارلا
 . هللا َقَّلْح اَم لوا ُرْكِْذ :ةسماخلا 0

 وَ

 ماَيِق مْوَي ىلإ ةَعاَسلا َكْلِت يف ٍريِداَقَملاِب ىَرَج ُهّنَأ :ةسداسلا ا
 اقل

 : يأ :هب نمؤي ىتح ناميإلا معط دجي ال اًدحأ نأ رابخإلا :ةعبارلا ©

 دجت نل كنإ !ينب اي :هنبال تماصلا نب ةدابع لوقل ؛كلذك وهو «ردقلاب

 ناسنإلا ةنينأمط بجوي ردقلاب ناميإلا نأ قبس دقو .خلإ . . .ناميإلا معط

 ىلع عقي نأ دب ال رمأ اذه نأ ملع هنأل ؛حيرتسيو - لجو زع - هللا هاضق امب

 ؛اذك ناكل اذك تلعف ىنأ ول :لقت الو» ءاّدبأ فلختي ال «رودقملا بسح

 . تلق امهم عقو ايش عفرت الو «20«ناطيشلا لمع حتفت ول نأل
 ىلإ ليملا :فلؤملا مالك رهاظ :هللا قلخ ام لوأ ركذ :ةسماخلا ©

 لوأ سيل ملقلا نأو «هفالخ حيحصلا نكلو ءهللا تاقولخم لوأ ملقلا نأ
 ءيش نكي ملو هللا ناك» :«يراخبلا حيحص» يف تبث هنأل ؛هللا تاقولخم

 ركذلا يف بتكو ضرألاو تاوامسلا قلخ مث ءءاملا ىلع هشرع ناكو «هلبق

 الب باوصلا ناك اذهلو «بيترتلا يف حضاو اذهو ««ءيش لك ريداقم

 هنأو «نيتياورلا جيرخت انل قبسو «شرعلا قلخ دعب ملقلا قلخ نأ كش
 قلخ ام لوأ هنأ ىلع لمحت قلخ ام لوأ ملقلا نأ اهرهاظ يتلا ةياورلا ىلع

 «ضرألاو تاوامسلا قلخ لبق وهف ؛دهاشملا ملاعلا اذهب قلعتي امل ةبسنلاب

 . ةيبسن هتَيلَوُأ نوكتف
 مايق موي ىلإ ةعاسلا كلت يف ريداقملاب ىرج هنأ :ةسداسلا ©

 .(۳۷۲ص) قبس (۱)

 نب نارمع نع ؛(٤/۳۸۷ «ءاملا ىلع هشرع ناكو باب «ديحوتلا) يف يراخبلا :هجرخأ (۲)

 .هنع هللا يضر نيصح
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 .هب ْنِمْؤُي ْمَل ْنَمِم ةا ُهْتَءاَرَب : ةعباسلا
 : ِءاَمَلُعلا لاوس ِةَهْبّشلا 0 يف ٍفَلَّسلا ٌةَداَع : ةنماثلا

 ْمُهْنَأ َكِلْذَو ُهَتَهْبُش ُليِزُي اب ُهوُباَجَأ َءاَمَلُفلا نأ :ةعساتلا
 ش قف 8 هللا لوش ر ىلإ ٌمالكلا اوُبَسَن

 موي ئلإ نئاك وه امب ةعاسلا كلت يف ىرجف» تا ك الا
 لقعي هنأو ءدامجلا ىلإ هللا باطخ هيجوت :دئاوفلا نم اًضيأ هيفو . «ةمايقلا

 يف لأس هنكل «باجتساو مهفف ملقلا ىلإ باطخلا هجو هللا نأل ؛هللا رمأ

 . «؟بتكأ اذام» :لاقو لوألا

 ريغ ىلع تام نم» :هلوقل :هب نمؤي مل نمم یک هتءارب :ةعباسلا ©

 رفاك وهف ردقلاب نمؤي مل نم نأل ؛ةقلطم ةءاربلا هذهو ينم سيلف ؛|
0 : 

 نبا نأل :ءاملعلا لاؤسب ةهبشلا ةلازإ ىف فلسا ةداع :ةنماثلا ©

 نب ديزو ناميلا نب ةفيذحو دوعسم نب هللا دبع تينأف» ::لوقي يمليدلا
 فلتلا ةداع نم نأ ىلع اذه لدف نیک نت نبأ ىتأ نأ دعب «تباث

 رثكأ لاؤس زاوج يهو «ةيناث ةلأسم اًضيأ هيفو . مهيلع هبتشي امع لاؤسلا

 نم رثكأ لاؤس امأ «ءاملع ةدع لأس يمليدلا نبا نأل ؛تبغتلل ملاع نم

 اذهو «ملعلا لهأ كلذ ىلع صن امك زوجي ال اذهف ؛صخرلا عبتتل ملاع
 ناك اذإ مجري ينازلا نأ ةاروتلا يف ناك امل دوهيلاف ؛دوهيلا نأش نم

 هلك .يبنلا مدق املو ءدحلا اذه اورَيَغ ؛مهفارشأ يف ىنزلا رثكو اًئصحم

 مكلعل لجرلا اذه ىلإ اوبهذا 0 ةأرماب لجر مهنم ىنزو «ةنيدملا

 صخرلا اوعبتتي ١ تي نأ ل ؛رخآ اًكيش هدنع نودجت

 اوبسن مهنأ كلذو «هتهبش ليزي امب ا ءاملعلا نأ :ةعساتلا ©
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 لثمب ينثدح مهلك» :يمليدلا نبا لوقل :طقف ةَ هللا لوسر ىلإ مالكلا

 هللا ىلإ رمألا بسن اذإف ؛ةهبشلل ليزم اذهو هلك يبنلا نع كلذ

 ؛نمؤملا ريغ امأ «نمؤملا نع لوزت نكل ءاّمامت ةهبشلا تلاز ؛هلوسرو

 ل وَ نع ٌُرْدُدلَو ُتيَآْلا ىن امو# :لوقي لجو زع  هللاف ؛هعفنت الف

 ال كي تملك يلع ْتَّدَح تا َّنإ» :لاقو ٠١١[« :سنوي] دوم

 45 :سنوي] يالا بالا ار ع يَ لڪ ماج لَو © نسوي
 امك ؛هلوسرو هللا نع ءاج امب هتهبش لوزت يذلا وه نمؤملا نكل ۷

 مط نكي نأ ارمأ دةلوسرو فا یتش اإ ٍةَمْؤُم الم ِْؤْمِل ناک امو :ىلاعت لاق

 ناك» :ةأرملل ةشئاع تلاق امل اذهلو ء[١۳ :بازحألا] هرم س ريل

 ءاضقب رمؤن الو «موصلا ءاضقب رمؤنف ؛- ضيحلا ينعت كلذ انبيصي

 مكحلا ركذي نأ ناسنإلا ىلع جرح ال نكلو «للعت بهذت مل "”«ةالصلا
 ىتوملا ءايحإ لجو زع - هللا ركذي اذهلو «نمؤي هلعل نمؤي مل نمل هتلعب
 ىلا وهو :لقعلا ةلدأ يف لاقف ؛كلذ ىلع ةيسحلاو ةيلقعلا ةلدألا ركذيو

 ؛ةيلقع ةلالد هذهف ؛[۲۷ :مورلا] 4ُةَيلَع ْتَوْهَأ ٌرْهَو مذيب د قكل اد
 ةداعإلا ىلع رداق وهف ءادتبالا ىلع ردق نم نأب الماك اًناميإ نمؤي لقعلاف

 یر كنا وَ َنيَرل : ىلاعت هلوق اهنم «ةيسح ةلدأ ركذو .ىلوأ باب نم
 «ةقوملا ينك اعاي ىيا نإ َْتَبَرَو ترها املا الع انا ب لح سالا
 .[۳۹ :تلصف]

 عنقت نأ لجأ نم ةيسحلا وأ ةيلقعلا ةلدألاب ىتأت نأ عنام ال اًذإف

 .قفاوملا نْئْمطُتَو مصخلا

 يف ملسمو ١/ ٠١١(« ءةالصلا ضئاحلا يضقت ال باب «ضيحلا) يف يراخبلا :هجرخأ ١(

 1o0f/1). ‹«ضئاحلا ىلع موصلا ءاضق بوجو باب « ضيحلا)
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 هب يتأت نأ اًضيأ غنام الف ؛ةرطفلا ليلد وهو «عبار ليلد هيفو
 امو «قفاوملا نئمطتو هب مصخلا ِمْزلُتِل قحلا .نم لوقت ام ىلع لالدتسالل

 ىنيوجلا ىلاعملا ىبأ ةصق انيلع رم دقو «كلسملا اذه نوكلسي ءاملعلا لاز

 را ا ان هلا فقد ىديوجلا يلاعملا ابأ نإ ثيح «ينادمهلا عم
 ؛شرعلا ركذ نم انعد» : ينادمهلا هل لاقف «هشرع ىلع هللا ءاوتسا يفن

 !هللا اي : طق فراع لاق ام :انبولق يف اهدجن يتلا ةرورضلا هذه يف لوقت

 ىلع.مطلو يلاعملا وبأ خرصف .اولعلا بلطب ةرورض هبلق نم دجو الإ
 1 .ينادمهلا ينريح «ينادمهلا ينريح :لاقو «هسأر

 وه نفؤملل اًعانقإ اهدشأو .ةيسحو ةيرطفو ةيلقعو ةيعمس ةلدألا اًذِإف
 ا ا ا ؛يعمسلا ليلدلا

 .اًقمح هبحاص هنظ إو «لطاب



 to 1 نيروصملا يف ءاج ام باب

 ّباَب

 َنيِرَّوَصُملا يف َءاَج ام

 : لك هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق ِ؛ُهْنَع ُهللا َيِضَر َةَرْيَرُه يب ْنَعَو

 ا ؛ يِقْلَحَك قلي ّبمُّذ ْنّمِم ْمَّلْظَأ ْنَمَو : ىَاَعَت هللا َلاَق»

 .ديدشلا ديعولا نم :ينعي :«نيروصملا يف ءاج ام باب» :هلوق
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 كلذ يف هلل اکراشم رّوصملا هب نوكي اًعادبإو اًملخ ريوصتلا يف نأ
 . عادبإلاو قلخلا

 يهتني : «يقلخك قلخي بهذ نمم ملظأ نمو» :ثيدحلا يف هلوق

 قبسو ءاّيسدق اًئيدح ىمسيو « لجو زع هللا ىلإ ثيدحلا اذه دنس

 )8١/١(. بونذلا نم رفكي امو ديحوتلا لضف باب يف هيلع مالكلا

 ال :يأ ؛يفنلا هب دارملاو ماهفتسا مسا :«نم» : «ملظأ نمو» :هلوق

 ؟ضحملا يفنلا نم غلبأ ناك ماهفتسالا ةغيصب يفنلا ءاج اذإو «ملظأ دحأ

 .زيجعتلاو يدحتلا ىنعم اًبَرشم نوكي هنأل

 نمو :ىلاعت هلوق نيبو ثيدحلا اذه نيب عمجي فيك :ليق نإف
 لع رفا ني ُدلْطَأ نمو :هلوقو ١١5[ : ةرقبلا] لأ دجسم دجسم َعَنَ نمم ُْمَلْظَ

 ؟صوصنلا نم كلذ ريغو ١[ : ماعنألا] ابنك ها

 :نيهجو نم باوجلاف
 ىوتسم يف اهنأ يأ ؛ةيملظألا يف ةكرتشم اهنأ ىنعملا نأ :لوألا

 . ملظلا ةمق يف اهنوك يف دحاو



 اذه عون يف اذه نم ملظأ دحأ ال هنأ يأ «ةيبسن ةّيِمَلْظأْلا نأ : ةيناثلا
 هعنض يف دحأ ةهباشم يف ملظأ نم :ًآلثم لاقيف ءءيش لك يف ال لمعلا

 ش .اًيذك هللا ىلع ىرتفا نمم بلخكلا ءارتفا يإ ملظأ نمو «هللا دجاسم

 .اًقلاخ بهذ نمم : : يأ ؛بهذ لعاف نم لاح :(نلخي» :هلوق

 i :رعاشلا لاق «زيدقتلا :ةغللا يف قلخلاو

GEN, E,يرتب اليف ناخب  

 ىلغ:قلخبلا قلطيو .تردق ام :يأ ؛تقلخ ام «لعفت :يأ ؛يرفت

 دعب نوكي ناسنولل ةبسنلاب قلخلاو «بلاغلا وه اذهو ءريدقتلا دعب لعفلا

 رظنو لمأت ىلإ جاتحي ال هنإف ؛قلاخلل ةبسنلاب امأو «ريدقتو رظنو لمأت

 تع ا روصملل ةبسنلاب قلخلاف < ءهملع لامكل
 ش , .لمأتلاو

 د ا مش قالطإ زاوج هيف : e :هلوق

 1 1 .باتكلا لوأ يف هنع باوجلاو اذه ىلع مالكلا قبس

 ءزيجعتلاو يدحتلا هب دارملاو «رمألل ماللا :«ةرذ اوقلخيلف» :هلوق
 د اواي :ىلاعت هلوقو «ةينوكلا رومألا يف يدحتلا باب نم اذهو

 0 .ةيعرشلا رومألا يف يدحتلا باب نم ٤ :روطلا] دلم

 ةرذلا نأب :لاق نم امأو ءراغصلا لمنلا يهو «رثلا ةدحاو :ةرّذلاو
 :بظاخي لک ىبنلا نأل ؛أطخأ دقف ةيرذلا ةلبنقلا اهنم نوكتت ام يه
 نأل ةرذلا هللا ركذو «ةيرذلا ةلبنقلا نوفرعي ال مهو برعلا ةغلب ةباحصلا

 .تاناويحلا رغصأ نم يهو ءاًحور اهيف
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 اخ 4 . 1ةَريِعَش اوُتْلْخَيِل وأ ٠ يح بح اوایل وأ

 يدحتلا نم لقتنا : يأ ؛عيونتلل ؛وأ» :«ةبح اوقلخيل وأ» :هلوق

 ريعشلا نم عرزلا لصأ يه يتلا ةبحلا قلخ ىلإ حورلا يذ ناويحلا قلخب

 .حور اهل سيلو هريغو

 نوكيف «ريعشلا ةرجش دارملا نأ لمتحي :«ةريعش اوقلخيل وأ» :هلوق

 ةبحلا دارملا نأ لمتحيو «ةبحلا يهو عرزلا لصأب يدحتلا ركذ لوألا يف

 ريعشلا ةبح نأل ؛ماعلا دعب صاخلا ركذ باب نم اذه نوكيو ريعشلا نم

 ىلإ قلخلا:ئّدحت لاف .يوارلا نم اكش واف نوكت وأ بلا نه ضخا
 .ةريعش وأ ةبح اوقلخي وأ ةرذ اوقلخي نأ ةمايقلا موي

 . عونصم يكيرمأ زر دجوي :ليق نإف

 يف رسلا وه اذه لعلو «يعيبطلاك تبني ال عونصملا اذه نإ : بيجأ

 اذإ ةبحلا نأل ؛«ةريعش اوقلخيل وأ» :لاق مث «هةبح اوقلخيل وأ» :هلوق

 4ولو بَ لاف هلآ ل :ىلاعت لاق ءهّللا اهقلف ضرألا يف تسرغ

 وقل نل يأ نود ني ترغتت بأ كإ» 1 لاقو ٥ : ماعنألا]

 اوؤيه دقو هيلع نينواعتم هقلخل اوعمتجا :ي أ ؛ هب متل وکو اًبأبُذ

 شم اب دیک ل یک كاسل اک لیہ دنع املك

 .[۷۳ :جحلا] براو باشلا

 نم اًئيش صتماف مانصألا هذه ىلع عقو بابذلا نأ ول :ءاملعلا لاق

 تفعضص# ءاهل اًبلاغ بابذلا نوكيف «هنم هوذقنتسي نأ اوعاطتسا ام اهبيط

 . بايذلا : يأ ؛ © ٌبوُلطَمْلاَو # «دوبعملاو دباعلا : يأ ؛ اسلا

 ؛ةنيزلاو سابللا) يف ملسمو ٤/ ۸١(« ءروصلا ضقن باب «سابللا) يف يراخبلا :هجرخأ )١(

 ١51/1(. /” «ناويحلا ةروص ريوصت ميرحت باب
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 ُميرحت :هلجأ نم فلؤملا هقاس ام وهو «ثيدحلا اذه نم دافتسيو
 يف هلل اًيهاضم نوكيل هللا قلخك قلخي بهذ روصملا نأل ؛ريوصتلا
 :لاوحأ هل ريوصتلاو « هعنص

 : ىلوألا لاحلا

 ىلع مسج هل ام :يأ ؛نولوقي امك لظ هل ام ناسنإلا روصي نأ
 .ملعأ اميف ء ءاملعلا عمجأ اذهف ؛اههبشأ ام وأ دسأ وأ ريعب ر وأ ناسنإ لكيه

 نكلو هللا قلخل ًةاهاضم ال ناسنإلا روص اذإ : "تلق نإف «همیرحت ىلع

 'اًئيش راجحألا نم وأ بشخلا نم وأ نيطلا نم عنص : ينعي ؛اًئبع رّوص
 وأ ثبعلا.هدصق لب «هللا قلخ يهاضي نأ هدصق :سيلو ناويح ةروص ىلع
 ؟ثيدحلا يف لخدي لهف ؛هب هئّدَهْيِل يبصل هعضو

 نال ءهللا قلخك قلخ هنأل ؛ثيدحلا يف لحد ا
 تلصح یتمف «ةلأسملا رس وه اذهو «دصقلا اهيف طرتشي ال ةاهاضملا

 :لاق مث رافكلاب صتخي اًسبل سبل اًناسنإ نأ ول اذهلو ءاهمكح تبث ڈ ةاهاضملا
 ؛هدرت مل.مأ هتدرأ لصاح مهب كنم هبشتلا : :لوقن ؛ مهب هبشتلا دصقأ ال ان
 كلذ هبشأ ام وأ اهرعش يف وأ اهسابل يف ةأرماب هّبَشَت اًدحأ نأ. ول كلذكو
 .هدرت مل مأ هتدرأ ءاوس «هبشتلا لصح دق :هل انلق ؛هبشتلا تدرأ ام : :لاقو

 : ةيناثلا لاحلا

  مّوحُم اذهف ؛ ؛ طبطختلاو نيولتلاب لب مسج اهل سيل ةروص روصي نأ

 « هتيب ىلإ هني يبنلا لبقأ ثيح َةَقْرْمُتلا ثيدح هيلع لديو «ثيدحلا مومعل

 ' ةهاركلا تفرعو «رثأتو فقوف «ريواصت اهيف ةقرمن ىأر لخدي نأ دارأ املف

 :لاقف ؟هللا لوسر اي تبنذأ ام :اهنع هللا ىضر ةشئ ةشئاع تلاقف ءههجو ىف



 ۳۹ نيرؤصملا ىف ءاج ام باب

BeceeneresunisenenansanenevevenenacevevonnnanacecuceceocecanenanenecrvevvnGanacararevevonones 

 ام اويحأ :مهل لاقي .ةمايقلا موي نوبذعي روصلا هذه باحصأ نإ»

 حيحص) يف هلوقو «ميسجتلاب روصلاك نيولتلاب روصلاف ؛تقلخ

 دارملاف ؛هذه ةياورلا تحص نإ “بوث ىف اًمقر الإ :«يراخبلا
 .اهوحنو راجشألا نم هريوصت لحي ام ءانثتسالاب

 : ةثلاثلا لاحلا

 : نيرصاعملا ءاملعلا نيب فالخ لحم اذهف ؛ طقتلملا

 لعافلا اذه ةكرح نإف ؛كلذك ناك اذإو ءريوصت هنأ :لوألا لوقلاف
 هذه ىلع ةروصلا هذه تعبطنا ام اهايإ هكيرحت الول ذإ ؛اًريوصت دعي ةلآلل

 نوكيف ءاّريوصت ربتعت هتكرحف ؛ةروص هذه نأ ىلع نوقفتم نحنو «ةقرولا

 .مومعلا يف الخاد

 اذهو ءرّوَصُملا لعف ريوصتلا نأل ؛ريوصتب تسيل اهنأ :يناثلا لوقلا

 . هللا عنص نم ريوصتلاو «ةلآلاب اهطقتلا امنإو ةقيقحلا يف اهروص ام لجرلا

 ؛ةلآلا هذه نم جرخ مث «ريوصتلا ةلآ يف اًباتك تلخدأ ول كلذ حضويو

 اهلغشي دق هنأ ليلدب ءكرحملا نم ال لوألا بتاكلا نم فورحلا مسر نإف

 ىقبي نكلو ءاططَخُم الو اَعِدْبُم ربتعي ال ةقيرطلا هذهب روصملا نأل ؛برقأ

 ؟ال وأ لعفلا اذه لحي له :رظنلا

 حابم ضرغل ناك اذإو ءامارح راص مرحم ضرغل ناك اذإ :باوجلاو

 يف ملسمو ا( ءروصلا ىلع دوعقلا هرك نم باب «سابللا) يف يراخبلا :هجرخأ )0

 .اهنع هللا يضر ةشئاع نع ؟(519/7١ «ناويحلا ةروص ريوصت ميرحت باب «سابللا)

 .(1558 /۳) قباسلا عضوملا يف ملسمو «قباسلا عضوملا يف يراخبلا :هجرخأ (۲)



 ندد و ربو و ووو ممم ردد م ما امرء ومرور مرة ر ورم رومي نوه ره مومو ودهن مو موو ومو وو م وو وم رمو

 اًصخش نأ ولف ؛اذه ىلعو «دصاقملا ماكحأ اهل لئاسولا نأل ؛اًحابم راص

 هيلإ رظنلاب عتمتلل ىركذلا هذه تناك ءاوس «ئركذلاب هنومسي امل اًناسنإ روص

 امل زوجي الو مرحم كلذ نإف ؛ هيلإ قوشلاو نانحبلا لجأ نم وأ هب ذذلتلا وأ

 : كلذ ركني دحأ الو ةروص هذه نأ كش ال هنأل ؛روصلا ءانتقا نم هيف

 امو زاوجلاو ةصخرلاو ةيعباتلا يف دجوي امك حابم ضرغل ناك اذإو
 . ىلإ ةصخر ىلإ جاتحي يذلا ناسنإلا بهذ اذإف .ءاًحابم نوكي اذهف ؛ههبشأ

 الو ضيمحت ال لمع نودب ةيروف ةروصلا هنم جرخت يذلا روصملا اذه

 يف لخاد هنإ :لوقن ال روصملا اذه نإف ؛هروصق «ينروص :لاقو «هريغ

 نارك يروم :لاق اذإ امأ ءريوصتلا ىلع ديعولا ثيدج أ ؛ثيدحلا

 .ناودعلاو مثإلا ىلع ةناعإلا باب نم راص ؟ حابم ريغ رخآ

 :ةعبارلا لاحلا

 هب ساب الاذهف ؛ىمدآلا هعنصي امم نوكز نأ :لوألا عونلا

 ناسنإلا روصي نأ لثم ؛ةروصلا تزاج لصألا زاج اذإ هنأل ؛قافتالاب

 نم عرف يه يتلا ةروصلاف ءزئاج لصألا عنص نأل ؛زوجي اذهف ؛ هترايس

 :قلوأ باب

 .:ناعون اذهف ؛هللا هقلخي امنإو يمدآلا هعنصي ال ام :يناثلا عونلا

 «راجيلاو «ةيدوألاو «لابجلاك ؛يمانلا ريغف ؛مان ريغ عونو عمان عون

 فلتخاف :؛ومني يذلا عونلا امأ «قافتالاب اهريوصتب سأب ال هذهف ؛راهنألاو

 ق و ا «ملعلا لهأ كلذ يف

 ۰ .ثيداحألا



 ٤١ نيرّوصملا يف ءاج ام باب

 ا اا ااا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا احلا

 «هريوصت عنم ىلإ فلخلاو فلسلا نم ملعلا لهأ ضعب بهذو

 ملظأ نمو» :ماع ثيدحلاو «- لجو زع هللا قلخ نم اذه نأب لدتساو

 نأب ءالؤه ىدحت - لجو زع هللا نألو ؛«يقلخك قلخي بهذ نمم

 نكل رر اه نسل ةريعشلا وأ ةبحلاو ل !ةريغش اوقلخي نأ ةحاارتلخي

 ىلإ بهذ دقو ءاّمارح اهريوصت نوكيف ؛اذه ىلعو «ةيمان اهنأ كش ال

 ىلع مرحي هنإ :لاقو «- ريسفتلاب نيعباتلا ملعأ - هللا همحر دهاجم اذه

 اذهو «زاوجلا ىلع ملعلا لهأ روهمج نكل ءراجشألا روصي نأ ناسنإلا

 ؟هلوقب لاق ْنَمو دهاجم يأر ديؤي وأ روهمجلا يأر ديؤي له ثيدحلا

 :نارمأ هلوقب لاق نمو دهاجم يأر ديؤي :باوجلا

 .«يقلخك قلخي بهذ نمم ملظأ نمو» :هلوق يف مومعلا :ًالوأ

 تاذ تسيل هذهو ء«ةريعش اوقلخيل وأ ةبح اوقلخيل وأ» : :هلوق :اهيناث

 روهمجلا نكلو «هيأر یری نمو و معارف ثيدحلا رهاظف ؟حور

 ‹«"«متقلخ ام اويحأ» :هلوق نأ يهو «ةيلاتلا ثيداحألاب هنع اوباجأ

 هيف ام ريوصت دارملا نأ ىلع لدي "”«حورلا اهيف خفني نأ فلك» :هلوقو

 ليبس ىلع ركذف ؛«ةريعش اوقلخيل وأ ةبح اوقلخيل وأ» :هلوق امأو «حور

 حور ال ام قلخ نع ىتح نوزجاع نيروصملا كئلوأ نأ : يأ ؛يدحتلا

 .هىف

 .(۳۷٤ص) قبس (۱)
 .هجيرخت قيس  (؟)

 .(145ص) يتأيس (۳)



t4نيدؤصملا يف ة ءاج ام باب  

 : لا ال هللا َلوُسَر َّنَأ ؛اَهْنَع ُهَّللا ّيِضَر َةَسْئاَع ْنَع اَمُهَلَو

 ٠ . هللا يتب َنوُئِهاَضُي َنيِذّلا ةَمايِقلا َمْوَي اَباَذَع سالا ُدَشَأ»

 ىوقأو مظعأ ىنعمب ليضفت مسا دشأ ةملك :«دشأ» :هلوق

 ٠ .نوبذعي نيذلا دارملاو ؛مومعلل :«سانلا» :هلوق

 ش : كلام نبا لاق امك زييمتلا نأل ؛دشألاب دارملل نيم زييمت : ؟اباذع» :هلوقو

 ق دفا او ب ركن قدم قسمت ا

 ' نكي مل نإو يذؤيو ملؤي ام ىلع قلطيو باقعلا ىلع قلطي باذعلاو
 . «ِناَدَمْل ّدّسَأ تررعرف لاَ ایفا :ىلاعت هلوق لوألا نمف ؛اًباقع

 امك ؛ هللاب ذايعلاو رانلا | لخدي هنأل ؛لاكنلاو ةبوقعلا : ىأ ؛[45 :رفاغ]

 , نمو ٩۸[« :دوه] 4 ركل مهدروأف ِةَملِِقْلا موي موف نی :ىلاعت لاق
 ,؟9:باذعلا نم ةعطق رفسلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوق يناثلا
 ش .“«هيلع ةحايئلاب بذعي تيملا» :هلوقو

 ج دب «سانلا:هيف ثعبي يذلا مويلا وه : (ةمايقلا مويلا :هلوق
 00 1 . كلذب هتيمست

 ۱ ؛نۈغھانشي , ىنعمو .«هربخ !نوئهاضي نيذلا»و ءأدتبم «دشأ» :هلوقو

 | ا 1 .نوهباشي : يأ

 , نيذلاو :.- ىلاعتو:هتاحبس هللا تاقولخمب :يأ ؛؛هللا قلخبب»

 : ؛سابللا) يف ملسمو ۸١(« /5 ؛ريواصتلا نم ئطو ام باب ءسابللا) يف يراخبلا :هجرخأ 8
 TIA) «ناويحلا ةروص ريوصت ميرحت باب

 ؛("١ص) «كلام نبا ةيفلأ» (۲)

 د و 048/١(, «باذعلا نم ةعطق رفسلا باب .«ةرمعلا) يف يراخبلا :هجرخأ (۳)

 : ب. .هتعاطا يضر ةريره يبأ نع ؛(١/١١١٠ «باذعلا نم ةعطق رفسلا باب «ةرامإلا)

 1 ين مانع «(۳۹۸/۱ «بویجلا قش نم انم سيل باب ءزئانجلا) يف يراخبلا :هجرخأ (14)
 .هنع هللا يضر رمع نع ؛(١/44 ءدودخلا ٍبرض ميرحت باب «ناميإلا)



 ۳ نيرؤصملا يف ءاج ام باب

 هيو

 تناك ءاوس هللا قلخب نوئهاضي مهف ؛نوروصملا مه هللا قلخب نوئهاضي

 ءاهمسجب ةروص عنضي نأ ةيمسجلاف ؛ةيفصو وأ ةيمسج ةاهاضملا هذه

 فصو ديلاب طيطختلاو نيولتلا نأل ؛ةنولم ةروص عنصي نأ ةيفصولاو

 اذه اهيف عضو نكل اهعنص الو ةقرولا قلخ ام ناسنإلا ناك نإو «قلخلل
 .- لجو زع هللا قلخل اًفصو نوكي يذلا نيولتلا

 سانلا دشأ مهنأو ءنوبذعي نيروصملا نأ ىلع لدي ثيدحلا اذه

 تسيلو - لجو زع هللا قلخ مهتاهاضم كلذ نم ةمكحلا نأو ءاًّباذع

 ؛ هللا نود نم دبعُتل اهنوعنصي مهنأ سانلا نم ريثك هيعدي امك ةمكحلا

 مل ولو ىتح هنإف ؛هللا نود نم دبعيل اًئيش عنص نمف ءرخآ ءيش * كلذف

 هلوقل ؛ميرحتلا يف لخد دقف ؛اهودبعا :لاقو ر امك روصي

 ىلع ناعأ هنأل ؛[؟ :ةدئاملا] «ْنوُدْمْلاَو ِمْثِإْلا َلَع اواَمَن الو : ىلاعت
 .ناودعلاو مثولا

 نأ دب ال هنأ ىنعمب ةينلاب رعشي لعفلا له :«نوئهاضي» :هلوقو

 ؟ةين ريغب وأ ةينب تناك ءاوس ةلصاح ةاهاضملا :لوقن وأ «ةاهاضملا دصقي

 نأل ؛وني مل مأ ىون ءاوس تلصح ةاهاضملا نأل ؛يناثلا :باوجلا

 ال انأ :لاقو لجر ءاج ولف «ةهباشملا دصق ةلعلا تسيلو «ةَهَباَشُملا يه ةلعلا

 نره كلذ ديبكا اهو ا ىركذلل ادم روم[ انآ فا یل ماا نأ ديرأ
 هتلع عم رودي مكحلا نأل ؛مكحلا تبث ةهباشملا تلصح ىتم هنأل ؛مارح اذه

 : لاق ولو «سابللا اذه هيلع مرحي هنإ : رافكلاب اًصاخ اًسابل سبل نميف انلق امك

 ال ةلعب نوُرقملا مكحلاف ؛هبشتلا لصح نكل :لوقن ؛ةهباشملا دصقي مل هنإ
 . مكحلا تبث ةلعلا تدجو ىتمف .دصقلا هيف طرتشي



 هدوء رة م لموارد و ومما ر وهموم رورو هو رو وورد هموم موو وهمه ةوفم وعل

 :تيدخلا نم دافتسيف

 نو ؛هيلغ ديعولا توبثل ؛رئابكلا نم هنأو ا مرعب

 .- لجو زع- هللا قلخب ةاهاضملا هميرحت نم ةمكحلا

 قلخاي نأ يف دحأ عمطي ال نأو «ةيبوبرلا بناج مارتحا بوجو ۲

 اذه لجأ نمو ء(«هللا قلخب نوئهاضي» :هلوقل ؛: لجو زع هللا قلخك

 ىلع مظاعتلا مرجو ب لجو رغد بزلل ةعزاتم هيف نأل ؛ربكلا مرح
 عنصي يذلا اذه كلذكو «- ىلاعتو هناحبس  برللا ةعزانم هيف نأل ؛قلخلا

 هلاعفأ يف هتيبوبر يف - لجو زع هلل ةعزانم هيف هللا قلخ يهاضيف عنصي ام

 ا مارتخا بوجو ثيدحلا اذه نم دافتسيف ؛هتاعونصمو هتاقولخمو

 : . ةيبوبرلا

 REE نم مهيف نأل ؛لاكشإ هيف :هاًباذع سانلا دشأ» :هلوق

 دقو ؛ءاَباذع دشأ اونوكي نأ مزليف ءرافكلاو نيكرتتملاك ؛اًبنذ نيروصملا

 :هوجوب كلذ نع بيجأ

 اًباذغ :سانلا دشأ نم :: يأ ؛«ْنِم١ ريدقت ىلع ثيدحلا نأ :لوألا

 ْ .«اباذع سانلا دشأ نم نإ» : : ظفلب هديؤي ام ءاج دق هنأ ليلدب

 ا «مهكراشي ال مهريغ نأ ينعت ال ةيدَسألا نأ : يناثلا

 ؛[١١٤ :رفاغ] 4ٍباَدَمْلأ دَسَأ وعرف لاء الدا ': یلاعت لاق «مهريغ

 نم عم وسي فف ؛طقف ةريبك لعاف روصملا نأ اذه ىلع لكشي نكلو
 !؟ربكتسمو مالسإلا نع جراخ وه

 0 نوعنصي نيذلا نأ ىنعي «ةيبسن ةيّدَشَألا نأ :ثلاغلا
 "ترق اذهو فأ لحب نراعي يذلا ناد مهدشأ اهنوعدبيو



 fio نيرؤصملا ىف ءاج ام باب

 ٌلُك» :ُلوُثَي هيي هللا َلوُسَر ُتْعِمَس : ِساّبَع نبا ِنَع اَمُهَلَو

 يف اه ُبَّذَعُف سف اهَرْوَص ٍةَروُص لك هَل َلَعْجُي ٍراَّنلا يِف ِرّْوَصُم
OE 

 ملو «هنع سوفنلا ريفنتل قلطي يذلا ديعولا باب نم اذه نأ : عبارلا
 لك ىلعو «تاداريإلا هذه نم انملسل ؛اذهب ليق ولو ءاذهب لاق نم َرأ

 ةمايقلا موي اًباذع سانلا دشأ» :6 يبنلا لاق امك الإ لوقن نأ انل سيل لاح
 . هللا قلخب نوئهاضي نيذلا

 .ملسمو يراخبلل : يأ :«امهلو» :هلوق

 526 ظافلأ مظعأ نم :«لك» :«رانلا يف روصم لك» :هلوق
 ثاريملا يف ةلالكلا هنمو «ءيشلاب طيحي ام وهو ؛ليلكإلا نم اهلصأو

 وأ ناويحلا وأ ناسنإلا رَّوَص نم لمشيف .ناسنإلاب طيحت يتلا یشاوحلل

 لدي «اًسفن اهروص ةروص لكب هل لعجي» :هلوق نكل «راحبلا وأ راجشألا

 .حور هيف ام :يأ ؛سوفنلا تاوذ ةروص دارملا نأ ىلع

 «ملسم» يف ثيدحلا :«سفن اهروص ةروص لكب هل لعجُي» :هلوق
 اذه ىلعو «لعافلل ءانبلاب «لعجي» ظفلب هنكل .؛نيحيحصلا» ىف سيلو
 . منهج يف هبذعتف : همامتو «بصتنلاب «اًسفن» نوكت

 هنأ هدعب يذلا ثيدحلا يف يتأتس بيذعتلا ةيفيك : اهب بذعيا :هلوق
 0 سيلو حورلا اهيف خفني نأ فلكي

 ةنونيكلا هذهو .رانلا يف نئاك أ :«رانلا يف روصم لك» :هلوقو

 )۲۱۹١(. ملسمو ,(0977) يراخبلا :هجرخأ (۱)



 نيرؤصملا يف ءاج ام باب 65

 نأ قل ؛اهنّدلا يف ٌةَروُص َرْوَص ْنَم» :اَعوُقْرَم ُهْنَع اَمُهَلَو

 «َحورلا اَهيِف حفني
 2 َسِيَلَو

 EEE : ٌّىِلَع يل لاق :َلاَق اهلا يبأ نع مِلْسُملَو

 يف دلخم مهدنع ةريبكلا لعاف نأل ؛دولخ ةنونيك جراوخلاو ةلزتعملا دنع

 ال مهدنع نمؤملا نأل ؛رفاكلا روصملاب دارملا نأ ةئجرملا دنعو «رانلا
 دقو رانلا لوخدل قحتسم هنأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنعو ءاّدبأ رانلا لخدي

 2 .اهيف دلخي مل اهلخد نإو ءاهلخدي ال دقو اهلخدي

 رشع مويلا يف روص ول هنأ يضتقي :«اهروص ةروص لكب» :هلوقو

:هل لاقي روص رشع رانلا يف هل لعجي هنإف ؛ةدجاو ةخسن نم ولو روص
 خفنا 

 . روبصلا هذه يهتنت ىتح اًيّذَعُم رانلا ىف ىَقْبَي هنأ ثيدحلا رهاظو « حورلا اهيف

 : .- لجو زع هللا وه هل فّلكملاو ءمرلأ : يأ :«فلك» :هلوق

 يف ةدايز هنم نكمتي ال رمأب فّلُك : يأ :«خفانب سيلو» :هلوق

 هترسح دادزت اذهبو «لمع ام ءازج قوذيل باذعلا اذهب بذغو «هبيذعت

 وأ «تاستكاب امإ ؛هل ةحار هاري ايندلا يف ناك امب بذع هنإ ثيخ ءهفسأو

 . ةعنص عادبإ وأ «بحاص ءاضرإ

 .نيعباتلا نم وه : ؛جايهلا يبأ نع» :هلوق

 بان اب «سابلا يف ملسو 50 ءروصملا نعل نم باب «سابللا):يف يراخبلا : :هجرخأ )١(

 Y1) «ناويحلا ةروص ريوصت ميرحت



 557 نيرّوصملا ىف ءاج ام باب

 ؛ٌةَروُص َعَدَت آل نأ : لك هللا ُلوُسَر ِهْنَلَع ىنَكَعَب ام ىَلَع َكْتَمنَأ آلآ»

 .هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع وه :«يلع يل لاق» :هلوق

 هللا ىلإ ةوعدلاك ؛مهم رمأب لاسرإلا :ثعبلا : «كثعبأ الأ» :هلوق
 ٦[. : لحنلا] اوسر ٍةَمأ لك ىف اتعب َدَمْلَو# :ىلاعت لاق

 اهرهاظ ىلع «یلع» نوكت نأ لمتحي :«ينثعب ام ىلع» :هلوق
 اذهو «هل قيرط هنأك ءهيلع ثعُب ام ىلع يشمي ثوعبملا نأل ؛ءالعتسالل
 «رابتعالاب ىلوأ وهف يناعملا نم ظفللا رهاظ قفاو ام نأل ؛ىَلْوألا وه
 ا ىبنلا ثعب دقو .هيلع ىنثعب امب : يأ ؛ءابلا ىنعمب «ىلع» نأ لمتحيو

 .عادولا ةجح يف

 بوصنم :"عدت» «ةيفان :ال» «ةيردصم :«نأ» :«عدت ال نأ» :هلوق

 ؛؛ينثعب ام ىلع» :هلوق يف ؛ام» نم لك نم ضعب لدب يهو ةيردصملا نأب
 هثعب امم اذه نكل «كلذ نم رثكأب بلاط يبأ نب يلع ثعب ةي يبنلا نأل
 . ل يبنلا

 . معتف يفنلا قايس يف ةركن :!ةروص» :هلوق

 درو امل ؛طقف ناويحلا روص وه مرحملا نأ : ملعلا لهأ روهمجو

 لاثمتلا سأرب رمف» :لاق هيب يبنلا نأ ليربج ثيدح نم «ننسلا» يف

 .اًبيرق كلذ نايب قبسو ٠ اةرجشلا ةئيهك ريصيف «عطقي

 «نميلا ىلإ ديلولا نب دلاخو بلاط يبأ نب يلع ثعب باب «يزاغملا) يف يراخبلا :هجرخأ ()
 . AAT) لا «مارحإلا هوجو نایب باب «جحلا) يف ملسمو دق ذل

 يذمرتلاو ء(٤/۳۸۸ ءروصلا يف باب «سابللا) يف دواد وبأو 207١5 /۲) دمحأ :هجرخلأ (؟)
 :لاقو _ ۴١( /۸ «ةروص الو بلك هيف اًنيب لخدت ال ةكئالملا نأ ءاج ام باب «بدألا) يف
 5-5 ؟حيحص نسحالا



 نيرؤصملا يف ءاج ام باب ْ 6۸

 . “تبوس الإ اكرم اريل ءاهتْسَمَ الإ

 ا نول عضوب اهُّسْمَظَف ةنولم تناك نإ : «اهتسمط الإ :هلوق

 ليربج ثيدح يف امك ؛هسأر عطقي هنإف ًالاثمت تناك نإو ءاهملاعم

 ملابس نع نيبتت ال ىتح ههجو ىلع رفحيف ةروفحم تناك نإو «قباسلا

 ' .ال وأ هللا نود نم دبعُت تناك ءاوس ثيدحلا رهاظو «فلتخي سمطلاف

 ْ . اًيلاع : يأ : رشم ابق الود :هلوق

 :ناينعم هل :«هتيوس الإ» :هلوق

 ش .روبقلا نم هلوح امب هتیوس يأ.:لوألا

 قع ییا : ىلاعت لاق «ةعيرشلا هيضتقت ام ىلع اًئسج هتلعج : يناثلا

 «نسحأ اذهو «نوكي ام نسحأ هقلخ ىّرَس :يأ ؛4[؟ : ىلعألا] بم

 .نابراقتم ناينعملاو

 ش :هوجو هل فارشإلاو ش

 دنع ىمستو .«هيلع عضوت يتلا مالعألا ربكب اًفرشم 0 نأ :لوألا

 .لئاصن نم ةغل حصأ بئاصنو «(بئاصن) وأ (لئاصن) سانلا

 : هلك بتلا نأل ؛بونذلا رئابك نم اذهو هيلع ينبي نأ : يناثلا

 . "”«جرسلاو دجاسملا ,اهيلغ نيذختملا نعل»

 ناولآ انينالعل ىلع عشري ناب كلذو را تر ذأ :ثلاثلا

 1 ا رح

 ءيش لكف . اًرهاظ ايب نوكيف هلوح اَمَع ربقلا بارت غفري نأ : عبارلا

 العل ؛هريغب ىوسي نأ بجي هريغ نع زيمتم هريغ ىلع رهاظ :يأ ؛فرشم

 1١١/١(. ء«ربقلا ةيوستب رمألا باب ءزئانجلا) يف ملسم :هجرخأ (۱)

 )٤۲۸/۱(. قبس (۲)



 6۹ نيرّوصملا ىف ءاج ام باب

00 

 عم فرشملا ربقلا ركذ ةبسانمو .كرشلاو روبقلا يف ولغلا ىلإ كلذ يدؤي
 :روصلا

 موق يف كرشلا لصأ نإف «كرشلا ىلإ ةليسو ذختي دق امهنم الك نأ
 ءاهودبع دمألا مهيلع لاط املف «نيحلاص لاجر روص اوروص مهنأ حون

 نم دبعت اًناثوأ لعجت ىتح ولغلا اهيف دادزي دق ةفرشملا روبقلا كلذكو

 حراشلا لاطأ دقو «ةيمالسإلا دالبلا ضعب يف عقو ام اذهو ءهللا نود

 دالبلا ىف اهتنتف نأل كلْذو «روبقلا ىلع ءانبلا يف بابلا اذه يف هللا همحر
 كلذ نم ةملاس اهنإف ؛دمحلا هللو اندالب ادع ام «ةيقابو ةميدق ةيمالسإلا
 .اهرش نم نيملسملا دالب يمحي نأو اهيلع ميدي نأ هللا لأسن

 .اًباذع مهدشأ نم وأ اًباذع سانلا دشأ هنأ - ١

 . منهج ران يف اهب بذعُي اًسفن ةروص لك يف هل لعجي هللا نأ ۲

 . خفانب سيلو حورلا اهيف خفني نأ فلكي هنأ - ۳

 .رانلا ىف هنأ - ٤

 .هريغو «يراخبلا» يف ةفيخج يبأ ثيدح يف امك ؛نوعلم هنأ ©

 : ناتدئاف #

 دارملا نأ يضتقي «خفانب سيلو حورلا اهيف خفني نأ فلك» : ىلوألا
 الب هدحو سأرلا روص ولف ؛اذه ىلعو ءالماك مسجلا ريوصت ريوصتلا

 يف قبس ام هديؤيو ءزاوجلا رهاظلاف ؛سأر الب هدحو مسجلا وأ مسج
 ريوصت نكل ءرسكيلف :لقي ملو .«؛عطقيلف لاثمتلا سآرب زُم» :ثيدحلا



 ريت ت60 دلل مده م رتل مرر ء رو مار رة ر رب ومره هومز رم وهز ممم مورو م هل م مة م مومو مو ة مهم ةم م وهم مم ةممرم

 5 ةرجشلاك رهف ؛سأر الب مسجلا ةيقب امأ :ددرت هيف يدنع هدحو سأرلا

 : . يدنع هيف ددرت

 1 و وهو «هنع هللا يضر يلع ثيدح نم ذخؤي : يناثلا

 ليصفب لعفتادكو ولا ءانتقا زوجي ال هنأ «اهتسمط الإ ةروص عدت

 : ماسقأ ىلع روصلا ءانتقا نإف

 وأ هاجأوأ ناطلس اذ هنوكل ؛رّوصملا ميظعتل اهينتقي نأ : لوألا مسقلا

 ةكئالملا لخدت الو «كش الب مارح اذهف ؛كلذ وحناوأ ةّوُبأ وأ ةدابع وأ ملع

 بناج يف ْمْلَت مهروص ءانتقاب ةطلسلا يوذ ميظعت نأل ؛ةروصلا هذه هيف اً

 , ٠ .ةيهولألا بناج يف ملث مهروص ءانتقاب ةدابعلا يوذ ميظعتو «ةيبوبرلا

 اذهف .؛اهب ذذلتلا وأ اهيلإ رظنلاب عتمتلل روصلا ءانتقا :يناثلا مسقلا
 .قالخألا فسافس ىلإ ةيدؤملا ةنتفلا نم هيف امل ؛اًضيأ مارح

 نؤروصي نيذلاك ءامطلت وأ انان ىركذلل اهينتقي نأ : ثلاثلا مسقلا

 مع ؛ربكلا لاح مهركذتل مهدالوأ راغص

 . "'«ةروص هيف اًنيِب لخدت ال ةكئالملا نإ : ةا هلوق

 يتأت ار + الا ا ا ال وشل ا : عبارلا مسقلا

 ‹ينتقملا اهدصقي الو فحصلاو تالجملا يف نوكت يتلاك ؛ ؛اهزيغل اًعبت

 ةيملعلاثوخبلاو رابخألا نم فحصلاو تالجملا هذه يف ام دصقي امنإو

 ءةدوصقم ريغ اهيف روصلا نأل ؛هب سأب ال اذه نأ .رهاظلاف ؛كلذ وحتو

 .ىلوأ وهف ؛ةقشم الو جرح الب اهسمط نكمأ نإ نكل

 يف ملسمو «(۸۳ ٤ ةروص هيف ايب لخدي مل نم باب «سابللا) يف يراخبلا :هجرخأ )١(

 .اهنع هللا يضر ةشئاع نع ؛(7175١ /* «ناويحلا ةروص ريوصتإ ميرحت باب «سابللا)



 ۱ نيروصملا يف ءاج ام باب

 :ٌلِئاسُم هيف ©

 . َنيِرّوَصُملا يف ُديِدَّسلا ُظيِلْعّتلا : ىلوألا

 يف ةاقلم ةناهُم هيف نوكت هجو ىلع روصلا ينتقي نأ :سماخلا مسقلا

 ءءاملعلا روهمج دنع هب سأب ال اذهف ؛ةءوطوم وأ «ةشرتفم وأ ءلبزلا

 اميس الو ةروصلل اًناهتما كلذ يف نأل ةروص هيف ام سابل كلذب قحلي لهو

 1 ؟ةيلخاد سبالملا تناك نإ

 ىلع مرحم روصلا هيف ام سابل لب «كلذب قحلي ال :لوقن : باوجلا

 دقو ءامهنيب قرفلا روهظل ؛هوحنو شورفملاب قحلي الو ءرابكلاو راغصلا

 وأ اًضيمق ناك ءاوس «ةروص هيف ام سابل ميرحتب هللا مهمحر ءاهقفلا حرص

 يهو ؛ظئافحلاب ىمسي ام اًريخأ رهظ دقو .اهريغ مأ ةمامع مأ ليوارس

 ىلإ سجنلا برستي الئل ضئاحلاو لافطألل نيجرفلا ىلع فلت ةقرخ

 يناثلا ىلإ يه ؟نهتمي امب وأ سبلي امب قحلت لهف ؛سبالملا وأ مسجلا

 راص ءوطوملاو شرتفملاك سيلو اًيفخ اًناهتما ناك امل نكل «برقأ
 . ىلوأ اهنم زرحتلا بابحتسا

 يف نوكت يتلا روصلاك ؛ءاجلإ اهئانتقا ىلإ أجلي نأ :سداسلا مسقلا

 زرحتلا ناكمإ مدعل هيف مثإ الف مهاردلاو تاداهشلاو ةيصخشلا تابثإ ةقاطب

 «جَرَح نم نذل يف ع عج امو :ىلاعت هللا لاق دقو ءهنم
.[¥A : [جحلا 

 : لئاسم هيف

 دشأ» :هلوق نم ذخوت :نيروصملا ىف ديدشلا ظيلغتلا :ىلوألا ©

 . ثيدحلا «. . .اًباذع سالا



forنيدزصملا يف ف ءاج ام بان !  

 هلق ؛ هللا ّعَم بألا كرت يهو قّلعلا ا : ةيناثلا

 .«يقلځك نْلْخَي َبَهَذ ْنّمِم ُمَلْظَأ ْنَمَو»

 ءَ اوفا : ِهِلْوَقِل E اوم لا : ةثلاثلا

 ا

 . اًباَذَع سالا دشا مهنا ُحيِرْصَفلا : ةعبارلا

 اهب بدع افت روض لَك هدب قلي للا نأ :ةسماخلا

 . . منهج يف َروَصملا

 .َحوُرلا اَهيِف حمي ن لكي لآ دالا

 نم ذخؤت هللا عم بدألا كرت وهو «ةلعلا ىلع هيبنتلا : ةيناثلا ©

 قلخي بهذ نمف : ؛يقلخك قلخي بهذ نمم ملظأ نموا :هلوق

 لثمقلخي نأ هتلواحمل - لجو زع هللا عم بدألل ء ءيسم وهف ؛هللا قلخك

 ْ .هعم بدألا ءاسأ دقف هعرش يف هداض نم نأ امك «ىلاعت هللا قلخ

 وأ ةزذ اوقلخيلف» :هلوقل ؛ ؛ مهزجعو هتردق ىلع هيبنتلا : :ةثلاثلا ©

 .ةريعشلا وأ ةرذلا قلخ نع اوزجع مهو كلذ نم ربكأ قلخ هللا نأل : ؟ةريعش

 سانلا دشأ» ينوب :اًياذع سانلا دشأ مهنأب حيرصتلا 'ةعيارلا

 وصلا اهب بّذعُي اًسفن ةروص لك ددعب قلخي هللا 0500-0
 E ل :هلوقل : : منهج يف

 . ؟ملهج

 خفتي نأ فلك» :هلوقل :حورلا هيف عشب نأ فلكي هنأ :ةسداسلا ©

 0 .تابوقعلا قشأ نم بيذعتلا نم عون اذهو خا سيلو حورلا اهيف



 tor نيرّوصملا ىف ءاج ام باب

 .ٌتَدِحُو اَذِإ اًهِسْمطِب ُدْمألا : ةعباسلا

 الإ ةروص عدت ال نأ» :هلوقل :ثدجو اذإ اهسمطب رمألا :ةعباسلا ©

 ةنتفو ليثامتلا ةنتف نيب عمجلا :اًضيأ بابلا ثيدح نم ذخؤيو :«اهتسمط

 ؛«هتيوس الإ اًفرشم اًربق الو ءاهتسمط الإ ةروص عدت ال نأ» :هلوقل ؛روبقلا

 موي باذعلا تابثإ :اًضيأ هنم ذخؤيو .كرشلا ىلإ ةليسو امهنم لك يف نأل
 اهروص ةروص لكب هل لعجُي هنأل ؛لمعلا سنج نم ءازجلا نأو «ةمايقلا

 . منهج يف هع سفن
 هجو ىلع قاطي ال امب ةرخآلا يف فيلكتلا عوقو :هنم ذخؤيو

 . ةبوقعلا

 انف مدح دك



totفلحلا ةرثك ىف ءاج ام باب ْ  

 ِفِكلا ٍةَرْثَك يِف َءاَج ام

 . 042 اول اولظمحأو 5 هللا لد

 ةغيصب مطعم ركذب ءيشلا ديكأت وهو بلا يتلا وع :ٌفِلَحلا

 3و و 8 . يهو 5 وصخم .ءاتلاو ءواولاو ءءابلا : 2 قلا ف دحأب ةص

 ديح وتلا باتكل بابلا ةبسانمو

 تک یی یک ا ىلع اہ لاي ی کا

 i TES «هللاب فلحلا ةبيه يضتقي ام هللا ميظعت

 .ديحوتلا

 قايس يف هللا اهركذ ةيآلا هذه : 4کآ اوطَمَح ةحآو# :ىلاعت هلوق

 «فلحلا ءادتبالاف CI «نيميلا ةرافك

 وأ كرت ىلع فلسا مقياقأ يهون عملا طب رلاوم ةراقكلا ةايعالاو

 ثنح الف ضام ءيش ىلع نيمي لك اذهل ىلعو «هلعف ىلع فلح ام كرتي

 ءالإو رب دقف ؛اًقداص ناك نإ نکل «هیف ةرافك الف هيف ثنح ال امو «هیف

 ل ا مثآ وهف

 )١( ةيآلا :ةدئاملا ةروس 4



 fo فلحلا ةرثك ىف ءاج ام باب

 راهن يف عِماَجُملا لوق اهنم «ةريثك ةلدأ كلذلو معن :باوجلا
 نإ نكل .ينم رقفأ تيب لهأ اَهْيَنَبال نيب ام ؛هللاو : ةي هللا لوسرل ناضمر

 كمزلت :ليقف ؛لصحي ملو نظلا ةبلغ ىلع ءانب لبقتسم ىلع تفلح
 .ضام ىلع تفلح ول امك «حيحصلا وهو «كمزلت ال :ليقو «ةرافك

 ملف كنظ ىلع ءانب .اًدغ ديز نمدقيل ؛هللاو :تلق ولف :هلاثم

 وهو كبلق يف ام ىلع تفلح كنأل ؛كيلع ةرافك ال هنأ حيحصلا ؛مدقي

 نأ كل زوجي له نكل «ينظ وه اذه نإ ؛هللاو :لوقت كنأك «لصاح
 7 ا اكللذ قي ا كف یک أم لع تلخ

 ةرافكلاو نيميلا ركذ نأ دعب کسا اوظفحاَو# :هلوق نذإ

 ؟طسولا وأ ءاهتنالا وأ ءادتبالا وه له :نيميلا ظفحب دارملا امف ؛ثنحلاو

 ؟اوثنحت الف متفلح اذإ :دارملا وأ ؟هللاب فلحلا اورثكت ال :دارملا له : يأ

 ؟ةرافكلا اوكرتت الف متثئحف متفلح اذإ :دارملا وأ

 ءاج اذهلو «ةثالثلا نيميلا لاوحأ لمشتف ؛اهلك دارملا :باوجلا

 .«فلحلا ةرثك مدع نيميلا ظفح ىنعم نم نأل ؛بابلا اذه يف اهب فلؤملا

 ناك اذإ ةنس وأ نآرق نم صنلا نأ ىهو ءاذه ىف ةمهم ةدعاق كيلإو

 هدم يدعو اح م ر ا ا ئای یاس لب

 ءادوصقمو اًدوقعم ناك ام :فلحلا ةرثك مدعب دارملاو .اهلك يناعملا ىلع

 ضرع يف ؛هللاو ىلبو ؛هللاو ال :لثم ءدصق الب ناسللا ىلع يرجي ام امأ

 ف را هلل كدي 9 :ىلاعت هلوقل هيف ةلخئاؤم الف «كتيدنحلا
 اذهو ءاهيف ثنحلا مدع نيميلا ظفح ْنِم كلذكو .[84 :ةدئاملا] كيسي

 ىلع تفلح اذإ» :ةرمس نب نمحرلا دبعل لاق ءب يبنلا نأل ؛ليصفت هيف

 وه يذلا تئاو «كنيمي نع رفكف ؛اهنم اًريخ اهريغ تيأرف «نيمي



 فلحلا ةرثك ىف ءاج ام بأب ا 465

 هن ممم امره روم ومين م مرور ووو و وهو ور مرهم رم وو ره ووو مهم هر هدوم و رورة روم م مو م وم ممم

 ؛الإو ءاّريَخ ناك اذإ الإ ثنحي ال نأ ثنحلا يف نيميلا ظفحف « یخ
 . ثنحلا نيسيلا ظ ظفح نسح ألاف

 ا و و یاب ا ییا مرج مرحي نيل

 اذهف .مرخنم ءيش ىلع اًنالف ْنَنيِعأل ؛هللاو : لاق :رخآ لاثم

 ينال لع انواع لو :ئلاعت هلوقل ؟هلئيعي الو: ةرافكلاو هيف ثنحلا بجي

 يف ءاوس همدعو ثنحلاو اًيواستم رمألا ناك اذإو ]۲ : ةدئاملا] نودا

 دعب ةزافكلا جارخإ نيميلا ظفح نم كلذك . نيميلا ظفح لضفألاف ؛مث ڈرا

 وهو «ةيروفلا وه تابجاولا ىف ذ لصألا نأل 0 «ثنحلا

 ْ : .نيميلا هيضتقت امب مايق

 وأ مكيلهأ نومعطت ام طسوأ نم نيكاسم ةرشع ماعطإ :ةرافكلاو
 5-2 و «رييختلا ليبس ىلع اذهو «ةبقر ريرحت وأ «مهتوسك

 . ةعباتتم دوعسم نبا .ةءارق يفو «ماي ةثالث ٩ ةعباتتم !.ةءا ايأ ةثالث

Eناعم ةث : 

 ةرثك نأ ملعيلو «فلحلا ةرثك مدعب كلذو ءادعبا اهظفح -

 تلال يدلل ينير ا انا دقن كل

 يف وغللأب هللا مكذخاؤي ال :ىلاعت هللا لوق باب «ناميألا) يف يراخبلا :هجرخأ ١(
 اًريخ اهريغ ىأزف اًئيمي فلح نم بدن باب «ناميألا) يف ملسمو :(؟4/4١ «(مکنامیآ
 :هلع هللا يضر ةرمس نب نمحرلا دبع نع ؛(1174 / ءريخ ئه يذلا يتأي نأ اهنم

 48 اب )۱١۱۰۲(« قازرلا دبعو ۱۲٠۰۳(« مقر ١/0"/ أ ءريرج نبا :اهجرخأ (۲)

 1 هك

 . (۲۰۳ /۸) «؟ءاورإلا» يف امك ؛ حيحص اهدانسإو



 f0۷ فلحلا ةرثك يف ءاج ام باب

 1 :َلاَق ٍ؛ُهْنَع للا يا تبا عو
 TT َةَعْلْسلل َةَقَقْنَم ُفِلَحلا» : ُلوُقَي ةي هللا َلَوُسَر

 امك ي ىنثتسا ام الإ ءاهيف ثنحلا مدعب كلذو ءاطسو اهظفح - ۲

 .ثنحلا دعب ةرافكلا جارخإ يف ذ ءاهتنا اهظفح ۳

 ؛ هللا ريغب فلحي ال نأ وهو «عبار ىنعم كلذ ىلإ فاضي نأ نكميو

 .اًملح هللا ريغب مسقلا ىّمَس يب لوسرلا نأل

 # دف %

 :دمحأ ةياور هتنيب امك ؛بذاكلا فلحلا هب دارملا :«فلحلا» :هلوق

 امك اهنم رثكي ال نكل «ةبوقع اهيف سيلف ؛ةقداصلا امأ ء'ةبذاكلا نيميلا»

 وهو قافتلا نم ذوخأم ؛ةعلسلل جيورت :يأ :«ةعلسلل ةقفنم» :هلوق

 وأ اهتاذ ىلع اًملح نوكي دق ةعلسلا ىلع فلحلاو «هذافنو ءيشلا يضم

 .اهتميق وأ اهفصو وأ اهعون

 ةدوجلاب روهشملا ينالفلا عنصملا نم اهنأ فلحي نأك : : ثاذلا

 .هنم تسيلو

 .بشخلا نم يهو «ديدحلا نم اهنأ فلحي نأك : عونلا

 .ةئيدر يهو «ةبيط اهنأ فلحي نأك :ةفصلا

 . ةينامثب يهو «ةرشعب اهتميق نأ فلحي نأك :ةميقلا

 ,(438 ء٣۳٤۲ ۔ ۲۳٣ /9) ؛دنسملا» ىف دمحأ :هجرخأ (۱)



 فلحلا ةرثك يف ءاج ام باب ۱ £0۸

 فالتإلا لمشي فالنإلاو ههل ةفلتم :يأ :«بسكلل ةقحمم» :هلوق

 ضرم وأ بهن وأ قير نم هفلتي اًئيش هلام ىلع هللا طلسي نأب يسحلا ۰

 هللا عزني نأب يونعملا فالتإلاو «جالعلا يف هفلتيف لاملا بحاص قحلي

 لام هدنع ناسنإ نم مكو ءايند الو اًئيد ال هب عفتني الف هلام نم ةكربلا

 لاومأ هدنع ناسنإ نم مكو «هءارو نمو هريغ عفنو هب هللا هعفن نکل :ليلق

 ؛ينغ وهو ءارقفلا ةشيع شيعي اليخب  هللاب ذايعلاو - راص اهب عفتني مل نكل

 `. أ. تقحم دق ةكربلا نأل

 ٠ .ميسقتلا تدافأ اهنأ اهب ءادتبالا غوسو ءأدتبم : «ةلال» :هلوق

 هردقي ام امأو «لوقلا عامسإ وه :ميلكتلا :؛هللا مهملكي ال» :هلوق

 ىمسي ناك نإو SS ؛هيسن يع ناتا

 4 ابدعي الو مشا أ ن لوقو :ىلاعت هلوقك ؛سفنلاب دييقتلاب ًالوق

 ثرّوز» :- ةفيقسلا ةصق ىف  هنع هللا ىضر رمع لاقو «14 :ةلداجملا]

 الإ نوكي ال قالطإلا ذنع مالكلاف .هترّدُك :يأ ؛«الک يسفن يف
 امك اوا ةينامث ىلإ هللا مالك يف سانلا فلتخاو . .عومسم توصو فرحب

 .!ةلسرملا قعاوصلا» يف ميقلا نبا هركذ

 باب «ةاقاسملا) يف ملسمو :(84 /؟ ءابرلا هللا قحمي باب «عويبلا) يف يراخبلا :هجرخأ )١(

 ١١١۸/۳(. «عيبلا يف فلحلا نع يهنلا

 قيل يسال را وو يلصلا E يل يعل هجرخأ (۲)



 40۹ فلحلا ةرثك يف ءاج ام باب

 امهنم انذخأو ءب هلوسر ةنسو هللا باتك ىلإ انعجر اذإ نكل

 موق لدجلا يتوأ ام هنأل تالداجملا هذه نع رظنلا انعطقو «ةيفاص انتديقع

 تاما ت تولا قكلو عش ي يقيقح هللا مالك نأ انملع ؛اولض الإ

 اهمهفي فرحب هنأ كش الف ؛هللا مالك نم عمسي ام امأ .«نيقولخملا

 اهب ملكتي يتلا فورحلا هبشت ال فورحب ملكتي ناك ول ذإ ؛بَطاخُملا

 يتلا ةغللا فورح يه عمست يتلا فورحلاف ءاّدبأ همالك مهفي مل بطاخملا

 .هتغلب دحأ لك بطاخي لجو زع  هللاو «هبطاخي نم اهب هللا بطاخي

 ىلع لد موق نع هافن امل هنأل ؛هلصأ تابثإ ىلع ليلد انه مالكلا يفنو

 هللا ور تايثإ ىلع ملعلا لما ضعي لدتننا ةقيرطلا ةو . مهريغل هتوبث

 (ةووجخ ذوي مير نع مل 56 :ىلاعت هلوقب نينمؤملل ةمايقلا موي

 ول ذإ ؛راربألا هآرو الإ هتيؤر نع راجفلا بجح امف 6 : نيففطملا]

 ىفتنا ول انه كلذك ءاهيف ءاوس راربألاو راجفلا ناكل اًقلطم ةيؤرلا تعنتما

 نع مالكلا يفنب صيصختلل هجو الف ؛دحأ لك نع لجو زع هللا مالك

 «ناسللاك ؛يمدآلاك ةلآ هل نوكي نأ  هناحبس  همالك نم مزلي الو .ءالؤه

 نوكي نأ هللا عامس نم مزلي ال امك «كلذ هبشأ امو «قلحلاو .«نانسألاو

 لاق 1310 انام اهل باو يوحي يمس دلع كوالا ؟نذأ هل

 ١[. «4 :ةلزلزلا] اهل يأ لبر ناب © اهرابخأ تي ٍذِمْرَي© :ىلاعت

 مولع دهس امواج ام اإ حل :ىلاعت لاق ا موي قطني دلجلا اذكو

 1 اذكو ء[٠۲ :تلصف] 4وُنَمَتي أوناك اَمِي مُهُدوْلْجَو َمُهُيصْبََو مهس

 امي مهو ميديا مهتتيلا متع دهشت موي :ىلاعت لاق «لجرألاو

 ا دولجلاو نسلألاو لجرألاو يديألاف ؛[١۲ :رونلا] ولمس

 انل مولعملا وه اذه «ناتفش الو ناسل اهل سيل راصبألاو



 فاحلا ةرثك يف ءاج ام باب | 1

 ڙبکَسُم لئاَعَو ءنار e ٌميِلأ ٌباَذَع مهل ْمِهِيَكَرُي لَو

 ؟زانلا .لهأ مهو اًمرج مهنم مظعأ وه نم ملكي هللا نإ :ليق نإف

 لضغلا 8 ا مالك انه مالكلا يفنب دارملا نأ :باوجلاف
 : .هيفن ىلع لدي ال ثيدحلا اذه نإف ؛ خيبوتلاو

 مويف ا قيثوتلا ىنعمب :ةيكزتلا :«'مهيكزي الو» :هلوقو
 نم ه ر ؛ناميإلاب مهيلع دهشي الو «مهلدعي الو ءمهقثوي ال ةمايقلا

 0 ! .ةثيبخلا لاعفألا هذه
 ديدش يأ ؛«ميلأتو را : «باذع» : «ميلأ نع مهلو» :هلوقو

 0 ْ .ملؤم عجوم

 تش ربكل هضايبب هرعش داوس طلتخا يذلا وه : ؛طميشأ" : :هلوقو

 انز هتك :«ىنزلا ىلإ هوعدي ام هيف سیلو «هتوهش تدرب دق نسلا ريبكو .
 فرعو ىوتساو هدشأ غلب دق ةداغ هنألو ؛هتدارإ يف ثبخ ىلع لد امم

 ةوهش نع سيل ذإ ؛ بیرغ هنم ىنزلاف ؛هاوه نم رثكأ هلقع هكلمو «ةمكحلا

 تبسلا راصف «هللاب ناميإ فعضو ذصقو ةين ءوس نع نكلو «ةحلم

 مداقت نأكو , «ةريبك دشألا غولبب اهلان يتلا ةمكحلاو ءاّفيعض هانزل يضتقملا
 اذهلو .«كلذ ىضتقم فلاخ هنكلو «لقعلا بناجإ بلغي نأ مزلتسي هنس
 : . طمشأ ريغصت «طميشأ» .:لاقف «هنأشل اًريقحت هرغص

 ءايلا:ىلع ةردقم ةمضب عوفرم وهو «طميشأل ةفص :«ناز» :هلوق
 .بارعإ ةكرح تسيل نونلا ىلع يتلا ةكرحلاو «ةفوذحملا

 هنأ نيبو هلع هللا ىهن دقو e ىنزلاو

 ایس و هحل ناک ُمَنِ هزل اورق ارق الو## : لاقف؛ةشحاف

 ا
 ا يا دوو : ىلاعت لاق ءريقف :يأ : «ربكتسم لئاع» :هلوق



 41 فلحلا ةرثك ىف ءاج ام باب

 الإ ُعيِبَي ًالَو فمع الإ يركشي شَي ال ؛ُةََعاَضب هللا َلَعَج ٌلْجَرَو

 ٌ .حيجص ئپ يناربطلا ءار ."”«هنيمي

 ىنعم نأ تنيب 4ّقَمأَت# :هلوق يف انه ةلباقملاف ؛[۸ :ىحضلا] ىف
 .اًريقف : ًالئاع

 :ناعون وهو «مظاعتلاو عفرتلا :رابکتسالاو

 . هب مايقلا نع عفرتي وأ هدري نأب قحلا نع رابكتسا -

 : ب يبنلا لاق امك ؛ مهلالذتساو مهراقتحاب قلخلا ىلع رابكتساو -

 “"«سانلا طمغو قحلا رطب ربكلا»

 ىلع ًاليلد هرابكتسا نوكيف «فيعض هدنع رابكتسالا يعاد ريقفلاف

 .دشأ هتبوقع تناك كلذلو «هتيوط ثبخو هئاميإ فعض

 الإ عيبي الو ؛هنيميب الإ يرتشي ال ؛ هتعاضب هللا لعج لجرو» :هلوق

 نأل ؛انه ليوأتلا غاس امنإو «هل ةعاضب هللاب فلحلا لعج :يأ :«هنيميب

 .٠٠ . .هنيميب الإ يرتشي ال» :لاق ثيح ء«كلذب هرّسَف يذلا وه هلي يبنلا
 «هدارمب ملعأ وهف ؛هرهاظ نع همالك جرخأ يذلا وه ملكتملا ناك اذإو

 ‹ينمعطت ملف كتمعطتسا !يدبع» : يسدقلا ثيدحلا يف امك اذهو

 عاج نالف يدبع» :هلوقب - لجو زع - هللا هنيبف ؛«ينقست ملف كتيقستسا

 ””«هقست ملف كاقستسا .همعطت ملف

 ةيفانئتسا «هنيميب الإ عيبي الو .هنيميب الإ يرتشي ال» :هلوقف

 يف امك ؛هطسوألا»و «(١5/؟) «ريغصلا»و ء(١١11) ؛ريبكلا» يف يناربطلا :هجرخأ )1١(
 . ؟عمجملا»

 جتحم هتاورو» )۷۸/٤(: ؟عمجملا» يف يمئيهلاو c(oAY /Y) «بيغرتلا» يف يرذنملا لاقو

 ."حيحصلا يف مهب
 .هنع هللا يضر دوعسم نبا نع ؛(97 ١/ «ربكلا ميرحت باب «ناميإلا) يف ملسم :هجرخأ (۲)
 ,(714ص) قبس (۳)



 فلحلا ةرثك يف ءاج ام باب ْ 0

 تن مردف دم مرده مرد تاره ممم م ومرة ن وهبنا هيمو مرو ووو ء وهن هر ونموه رز ممم مدور وو م وة مور مم ممم ءءء ومو

 «فلح ىرتشا املك هنأ :اهانعمو ء«هتعاضب هللا لعج» :هلوقل ؛ةيريسفت

 ناك نإ هنأل ؛ةبوقعلا هذه قحتساو «بسكلل اًبلط فلح عاب املكو

 هلوق هتفلاخمو نيميلاب هتناهتساو هفافختساب رعشت هناميإ ةرثكف ؛اًقداص

 ل .«ختتيإ ا #2 :ىلاعت

 :ةروذحم

 : نيعبلا ظفحي هللا مآ هتان نیا هتناهتسا -

 .هبذك ۲

 :لطابلاب لاملا هلكأ
 ٤ - لاق: هنأ ؛ هي € يبنلا نع تبث دقو «سومغ نيمي هنيمي نأ :

 هو ا ينل ماس ير ام اهب علق جا اب ده نمي ىلع فاح
 ا نابضغ هيلع

 ام اذ نال ةع تیلو هتم رجلا بجي سلا اف ىف ا لک
 مل اذإ هل انعامس نم ةدئافلا امف ؛الإو «هب رابخإلا نم هل يبنلا هديري

 لهاجلاو نحنف ؟انلاعفأو انلاوقأو انتادقتعم ىلع صوصنلا تايضتقم رهظت ٠

 فرعنف ةدئاف الب انيلع رمت نأ يغبني ال كلذلو «مظعأ نحن لب ؛ءاوس
 انيلع بجي مث ءاهاضتقمب لمعنو اهانعم فرعن نأ بجي لب «طقف اهانعم

 نيثراو نوكنل اهنم سانلا رذحُت نأ ملعلا هللا مهاتآ نمم انفصوب اًضيأ

 هنإف ؛ملعلا بلاط امأ ءاّيعاد لماع اًملاع ناك ِِ يبنلاف . ؛ِةِلك لوسرلل

 لمحل نم قب ماقتامي رشي يتح مالعلاو ةذايعلا لع كوينرلل "راو يبا

 مهناميأو هللا دهعب نورتشي نيذلا نإإ# : ىلاعت هللا لوق باب «ناميألا) يف يراخبلا : هجرخأ )1١(

 د ا بابا «ناميألا) يف ملسمو' 4 2« آاليلق ائمث

 . هنع هللا يضر دوعسم نبا نع ؛(( ١/37



 هلو فلحلا ةرثك ىف ءاج ام باب

 ؛ُهْنَع هللا َيِضَر ٍنْيَصُح نب َناَرْمِع ْنَع ا

 0 «يِنْرَق يما ريح : الك هللا 0 37 : لاق

 نيب ريثكلا لمعلا اذه نم نيملسملا انناوخإ رذحُت نأ انيلعف «ةوعدلاو
 الإ نورتشي الو «مهناميأب الإ نوعيبيال ؛مهل ةعاضب هللا لْعج وهو «سانلا

 . مهناميأب

 بابلل ثيدحلا ةبسانم

  هللاب فلحلا رثكي هنأ بلاغلا نإف ؛هتعاضب هللا لعج نم نأ

 .- لجو زع

 انف من د

 باب ىف : انمالك رظناو « (نيحيحصلا» :يأ : «حيحصلا ي ىفو» :هلوق

 . شا الإ هلإ ال نأ ةداهشو ديحوتلا ريسفت

 ظفل يفو .ربخ :«ينرق»و ءأدتبم :؟ريخ# : «ينرق يتمأ ريخا :هلوق

 سانلا ريخ» : يراخبلا دنع دوعسم نبا ثيدح يفو ««ينرق مكريخ» :امهل
 ىلإ ةفاضملا ةيريخلا انه ةيريخلاب دارملا ذإ ؛دارملا وه اذهو ٠ “ينرق
 نم تشعب» :لاق هنأ ؛ ةي هنع تبث اذهلو ءطقف ةمألل سيلو اًمومع سانلا

 ىلع ةماع ةيريخ لوألا نرقلا يف ةيريخلاف ؛هيلعو . "«مدآ ينب نورق ريخ

 . طقف ةمألا هذه ىلع سيلو سانلا عيمج

 ىلإ ةفاضم تناك اذإ ةيريخلا نإ :لاقي هنإف :«يتمأ ريخ» :هلوق امأو

 )۷( )ص١/لاه١(.
 يف ملسمو ء(۲/٠١٠٠ «روج ةداهش ىلع دهشي ال باب «تاداهشلا) يف يراخبلا :هجرخأ (؟)

 .(1977/4 ءمهنولي نيذلا مث ةباحصلا لضف باب «ةباحصلا لئاضف)
 . هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ؛(517/7 يك يبنلا ةفص باب «بقانملا) يف يراخبلا :هجرخأ (۳)



Eفلحلا ةرثك يف ءاج ام باب ْ  

 ا لا

 ةيقب جرخ..ةمألا هذّهب اهانصصخ اذإ نكل «ةمألا هذه اهيف لخد سانلا مومع

 ىنعم نإ :لاقي دقو «ىلوأ صاخلا هيف لخادلا مومعلاب ذخألاو «سانلا

 007 ناك اذإف «ممألا ريخ .ةمألا هذه نإف ؛دحاو نيظفللا

 ةفئاطلا :دارملاو ؛نارتقالا نم ذوخأم نرقلاو الا ريش وتوك نأ مزل

 لف د .كلذ هبشأ مو «نسلا وأ «ةلملاك ؛ءايشألا نم نم ءيشب نونرتقملا

 اوفلتخا ءالؤهو «نمزلاب هفّرَع نم مهنمو «قبس امك ةفئاطلاب : هفّرَع ءاملعلا

 مهنمو ا «نيعبرأب ماجا نم مهمل :لاوقأ ىلع هيف .

 .ةنس نيرشعو ةئمب هذح نم مهنمو «ةئمب هذح نم ٠

 (ةباحصلا يتمأ ريخ :«ينرق يتمأ ريخ» :ىنعم نوكي لوألا ىلعف

 تام ةباحصلا نم تام نم رخآ نأ فورعملاو ال مأ ةنس ةئم اوغلب ءاوس

 ةدئاز ةدملا هذهف ؛ ؛ نيرشعو ةئم : :انلق اذإف «نيرشعو ةئم وأ ةرشعو ةئم ةنس .

 نأل ؛ةنس نيثالثو اًنالثو ةئم نوكت ةثعبلا نم اهانربتعا اذإو «ةثملا ىلع

 «ةنس ةرشع ثالثب ةثعبلا دعب تناك ةرجهلاو «ةرجهلا نم أدتبم ميوقتلا

 ؛نينامثو ةئام ةنس تام مهرخآ نإف ؛نوعباتلا امأ «لوألا نرقلا اذهو

 مهرخآ نإف ؛نيعباتلا وعبات امأو «ةنس نوتس ةباحصلا نيبو مهنيب نوكيف

e Eع بلا  

N 

 . ةئس

 اذإف ا همم نا مامإلا قت لاذر

 8 ساتل مظعم ناک اذإو « مهنرق نرقلاف ؛ ةباحصلا سانلا مظعم ناك 1

 ؛.اذكهو «مهنرق نرقلاف .



 e فلحلا ةرثك ىف ءاج ام باب

 َرَكْذَأ يرذأ الق :ُقاَرْمِع َلاَث) ْمُهَنولَي يذلا م ؛ مُهنوْلَي نيا م

 »1357579 ٌمْوَق مُكَدْعَب مث ‹(؟ان وأ نيت دَتَوَم ِهْنْرَق َكْعَب

 اونمؤي مل اذإ ةوعدلا ةمأ نأل ؛ةباجإلا ةمأ دارملا :«يتمأ» :هلوق

 ال نارمع ناك اذإو : «اًنالث وأ ع نيترم هنرق دعب ركذأ يردأ الف» :هلوق

 وه اذهو «ةثالث ةلضفملا نورقلا نوكتف «نيترم ركذ هنأ لصألاف ؛ يردي

 .روهشملا

 مكدعب نإ مث :يراخبلا ٌةياور يفو :«موق مكدعب نإ مث» :هلوق

 عفرب ةياورلا هذه يف نكل هيف لاكشإ ال اذهو ««اًموق» بصنب «اًموق

 :اذه يف ء ءاملعلا فلتخا دقو «نإ مسا (موق» نأل ؛لاکشإ هيف ؛موق»

 ملف «فلألاب بوصنملا ىلع نوفقي ال نيذلا : ةعيبر ةغل ىلع ليقف

 نأل ؛ديدسب سيل باوج اذهو .«موق» تراصف «فلألا بتاكلا تبثي

 ذيمالتلا ذخأ دنع ظفللاب أرقت تو بتكت لب ف 5 ت الا

 .فقو لحم سيل اذه نألو «خياشملا نم ةياورلا

 نإب اهل اًقاحلإ ءفوذحم نأشلا ريمض اهمسا «نإ» نإ :ليقو

 :رعاشلا لاق «نأشلا ريمضب لمعت ةففخملا «نإ» نأل ؛ةففخملا

 نداعملا مارك تناك كلام نإو

 نأشلا ريمض اهمساف «ةففخملا نإ ىلع تلمح انه ةددشملا نإف

 ءرخؤم أدتبم :«موقاو «مدقم ربخ : ؟مكدعب» نوكي هيلعو «فوذحم

 .1نِإ) ربخ ةلمجلاو

 .(۷/۷) «يرابلا حتف» :رظنا (1)



 'فلحلا ةرثك ىف ءاج ام باب : 1:

 ا م ما ؛َنوُدَهْشَتسي آلَو َنوُدَهْشَي

 mee : ىنعملا نوكيف ؛ معن ینعمب انه نإ : ليقو

 ' : .فلكت هيف اذهو

 ْ . ةياورلا تخص نإ يناثلا لوقلا : رهاظلاو

 'هوعمس وأ هودهاش امم هوملع امع نوربخي : يأ : 'نودهشيلا :هلوق

 :ىلاعت لاق ءملعي امب ناسنإلا رابخإ ةداهشلا نأل ؛هومش وأ هوسمل وأ

 نوکت نأ طرتشي الو 7 :فرخزلا] كرنب مهو يحلي ديك م لک
 ,نإ» : لوقي انالف نإ :دمحأ مامإلل ليق دقو ءحيحصلا ىلع دهشأ ظفلب

 .دهش دقف ؛هلاق نإ :لاقف . (دهشأ الو ةنجلا يف ةرشعلا:

 :كلذ ىنعم يف ءاملعلا فلتخا :«نودهشتسي الو» :هلوق

 ES مس : يأ ؛«نودهشتسي ال» : ليقف

 ! .روز ءادهش مهف ملع ريغب نودهشي نيذلا دارملا

 ؛ لبق ةداهشلا ءادأ دارملا نوكيف ؛ةداهشلا ءادأ مهنم بلطي ال :ليقو

 .مدعو ةداهشلا ءادأ يف مهعرست ىلع ًاليلد كلذ نوكيف ءاهئادأل ىعْدُي نأ

 .اهب مهمامتها

 1 ديز ثيدح هيلع لكشي لوقلا اذه نكلو

 e يتأي يذلا :ءادهشلا ريخب مكربخأ الآ» : لاق لَك يبنلا

 » :هلوق ليلدب اهلأسي نأ لبق ةداهشلا ءادأ يف بيغرت اذهف ؛ ؛"؟ةاهلأسي
 e :هرهاظز ء«ءادهشلا ريخب مكر بخآ

 ' هل دوهشملا هملعي ال قحب دهشي نم ديز ثيدحب دارملا نأب امهنيب ءاملعلا
 نم ءيشب.دهشي نم :ديز ثيدحب دارملا نأب ءاملعلا ضعب عمجو

 ATE /F) «دوهشلا ريخ باب ءةضقألا) يف ملسم : هجرخأ )0(



 1Y فلحلا ةرثك يف ءاج ام باب

 01 ااا ا ] ] ]ز ز ز]ز] hesane « َنوُنَمَتْؤُي الو َنونوْحَيَو

 ةداهشلا يدؤيف «بلاّطُم اهل سيل ىلاعت هللا قوقح نأل ؛ىلاعت هللا قوقح

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا لاجر مهب دارملا نوكيف ءاهلأسي نأ ريغ نم

 هنأ دلاخ نب ديز ثيدحب دارملا نأب :مهضعب عمجو .مهوحنو ركنملا

 .اهلأسي نأ لبق اهيدؤي هعارسإ ةدشل هنأكف «ةداهشلا ءادأب ةعرسلا نع ةيانك

 ثيدح ىلع «نيحيحصلا» يف هنأل ؛نارمع ثيدح حجر ءاملعلا ضعبو

 زوجي الف ؛عمجلا نكمأ اذإ نكلو .«ملسم» يف هنأل ؛دلاخ نب ديز

 .مدقت امك نكمم انه عمجلاو ءَنيَّضّنلا دحأ ءاغلإ هاضتقم نأل حيجرتلا

 :يأ ؛مهل يناثلا فصولا وه اذه :«نونمتؤي الو نونوخي» :هلوق

 هنأ ىنعملا سيلو «سانلا مهنمتأي الف «ةنامأ لهأ اوسيلو ةنايخ لهأ مهنأ

 نونمتؤي :لقي مل اذامل :لاقي ىتح نامتئالا دعب ةنايخلا مهنم عقت

 .نونمتؤي ال مهتنايخلف ؛ مهل ةعيبط ةنايخلا نأكف ؟نونوخيو

 تافصلا نم يهو «نامتئالا عضوم يف عادخلاو ردغلا :ةنايخلا

 نود لاح يف ةمومذم يهف ؛ةعيدخلاو ركملا امأو .لاح لكب ةمومذملا

 اهتلالدل ضاع راع ودع ةلئاقم ف تناك اذإ رش رکا قف لان

 هناحبس - هللا فصوي اذهلو «رعشي ال ثيح نم ودعلاب عاقيإلاو ةوقلا ىلع

 :ىلاعت لاق ءاححدم اهيف نوكي يتلا لاحلا يف عادخلاو ركملاب  ىلاعتو

 :ىلاعت لاقو ء[١۳ :لافنألا] 4َنركَمْل ُرْبَح هاو هنآ نیو وکو

 الف ؛ةنايخلا امأو .[5١؟ :ءاسنلا] (مهغيدَح َوْهَو هلأ وعيت

 هللا ناخ :ةماعلا لوق ناك اذهلو ءلاح لكب مذ اهنأل ؛اًدبأ اهب هللا فصوي

 هللا لاق ءهب فصوي نأ حصي ال امب هللا اوفصو مهنأل ؛اًمارح «ناخ نم

 4بي كأ لَك نم ها اح دقق َكَئاَِن أوُدِيِرب نإَر# :ىلاعت

 . مهناخف :لقي ملو ء[١۷ :لافنألا]



 !فلحلا ةرثك يف ءاج ام باب ۸ ١

 Vacs sk) م Fo م ع يفرم
 . «ُنَمَسلا مهيِف ٌرَهظَيَو ءَنوُفوُي الو َنوُرِذْنَيَو

 | ىلع نونمتؤي الف ؛ةنامألل ًالهأ اوسيل : يأ : «نونمتؤي الو» :هلوق

 ,يف اذه نأ رهاظلاو «ءيش يأ الو «ضارعألا الو ءلاومألا الو .ءءامدلا

 :وشفيو» ل ا ل بارلا نرقلا

 ("”(بذكلا مهنيب

 ش en فصولا وه اذه :«نوفوي الو نورذتيو" :هلوق

 يذل دهغلا ىنعمب , اذهو «يمذآلل نوكي دقو ء ءيشلاب هسفن ناسنإلا مازلإ

 ءافولا بجي ةدابعلا رذنك ؛هلل نوكي دقو «هریغ نيبو هنيب ناسنإلا هعقوي

Es a pe 15 

 : ؛ .قافنلا تافص نم اذهو .

 ْ ی و :هلوق

 'نمسلا روهظ نأل ؛لكشم ثيدحلا اذهو «محللاو محشلا ة ةرثك :«نمسلا»

 1 !؟مذ ةفص نوكي فيكف ؛ناسنإلا رايتخاب سيل

 مصاطملا نم نمسلا بابسأب نوتعي ءالؤ نأ دارلا : ملعلا لهأ لاق
 ,نمسلا امأ . اهنيمستو مهنادبأ حالصإ مهمه نوكيف «فرتلاو براشملاو

 هنوك ىلع ناسنإلا مذي ال امك ؛هيلع ما ؛ هيف ناسنإلل رايتخا ال يذلا

 بيلا وه نوكي ءيش ىلع مذي نكل «ضيبأ وا دوسأ وأ اًريصق را ةايوط

 ي +# وة

 يف ب ۲۵١۱/۲(« روج ةداهش ىلع دهشي ال باب «تاداهنشلا) يف يراخبلا : :هجرخأ )١(

 1 .(1577/4 «مهنولي .نيذلا مث ةباحصلا لضف باب «ةباحصلا لئاضف) 1

 مر «ةعامجلا موزل يف ءاج ام باب :نتفلا) يف يذمرتلاوأ )۱۸/١(« دمحأ :هجرخأ .(۲)
 مل نمل دايك ةيهارك باب «ماكحألا) يف هجام نباو «- «؟بيرغ: ءحيحص «نسح" :لاقو
 : هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع ؛(۷۹۱ /۲ «دهشتسي



 4 فلحلا ةرثك ىف ءاج ام باب

 سائلا ٌريخ» : لاق لب َىبّنلا نأ ؛ٍدوُعْسَم نبا نع هيفَو

 قبشت موق ُءيجَي مث .مُهَنولَي َنيِذلا مث ءمُهنولَي َنيِڏلا مث ٬ينزق ا د و ا هك A O a 7 2 ع
 . (ُهَتَداَهَش ُهُنيِمَيَو ُهَئيِمَي مِهِدَحَأ ٌةَداَهَش

 هذه لثم ىلع مالكلا قبس دقو ««حيحصلا يف» :يأ :«هيفو» :هلوق

 هلإ ال نأ ةداهشو ديحوتلا ريسفت باب يف هللا همحر فلؤملا نم ةرابعلا

 .(6١ا//1) :رظنا .هللا الإ

 هلك هتباحصف ؛سانلا ريخ هنرق نأ ىلع ليلد :!سانلاريخ» :هلوق

 نيعبسلا ءابقنلا نم لضفأو «ىسيع راصنأ مه نيذلا نييراوحلا نم لضفأ

 ا ىسوم مهراتخا نيذلا

 . ةثالثلا نورقلا دعب : يأ : موق ءيجي مثال :هلوق

 كلذ لمثحي : (هتداهش هنيميو «هنیمی مهدحأ ةداهش قبست» :هلوق

 : نيهجو

 قبست ةراتف ؛نيميب الإ نودهشي ال مهب ةقثلا ةلقل هنأ :لوألا

 .نيميلا قبست ةراتو «ةداهشلا

 ؛نيميلاب الو ةداهشلاب نولابي ال ءالؤه نوك نع ةيانك هنأ :ىناثلا

 .ناتقباستم امهنأك مهقح يف نيميلاو ةداهشلا نوكت ىتح

 .اًعيمج ثيدحلا امهيلع لمحيف ؟نايفانتي ال ناينعملاو

 ىلع نرقلا باحصأ لك سيل هنأ ىلع لدي :؛موق ءيجي منا :هلوقو
 هذهو .حضاو قرفلاو «سانلا نوكي مث : لقي مل هنأل ؛ فصولا اذه

 الف ؛دارفألا ثيح نم ال «سنجلاو مومعلا ثيح نم ةيلضفأ ةيلضفألا

 الف ؛ةبحصلا لضف امأ «ةباحصلا ضعب نم ملعأ وه نم نيعباتلا يف دجوي



 فلجلا ةرثك يف ءاج ام باب ْ 32

 , ٌنْحَنَوِاِدْهَعلاَو ِةَداَهَّشلا ىَلَع ائَنوُبِرْضَي اوُناَك : ْميِهاَرْبِإ َلاَق

 ش ۰ ا

 دقف ؛ةذابعلاو ملعلا امأو «هيف مهقبسي دحأ الو ةباحصلا ريغ دحأ هلاني

 .ةدابعو اًملع مهضعب نم رثكأ وه نم ةباجصلا دعب نميف نوكي

 رر ا ضعي نق تيدحلا هلا همحر فلؤملا قاس : هّيبنت #

 ر «نيحيحصلا» يف وهو دونا 2 ١ :هلوق

 . نيترم
 | نمو نيعباتلا نم ؛يعخنلا ميهاربإ وه یر لاتر :هلوق

e 
 :ةخسن يف : :«راغص نحنو ةداهشلا ىلع اننوبرضي اوناك» :هلوق

 . مهرمأ يلو مهبرضي :يذلا نأ رهاظلاو ء«دهعلاو ةداهشلا ىلع»

 أ اذإ وأ ءاّروز اندهش نإ اهيلع اننوبرضي :يأ : «ةداهشلا ىلع» :هلوقو

 ٍ ةردابملا ىلع مهبرض كلذب دارملا نأ لمتحيو ءاهتادأب مقن ملو اندهش

 .ربلا دبع نبا هارسف هبو «دهعلاو ةداهشلاب

 .. دهعلاب. ءافولا ىلع مهنوبرضي اودهاعت اذإ ا : (دهعلاو» :هلوقو

 . راغص مهو مهنوبرضي امنإو «ةيلاح ةلمجلا :هراغص نحنو» :هلوق
 00 ۰ .بيدأتلل

 . :هلوق نأل ؛ةداهشلا هنم لبقت يبصلا نأ ا مالك نم دافتسيو

 : لاقف .ملعلا لهأ نيب فالخ لحم اذهو ءاوغلبي مل : يأ ؛«راغص نحنو»

 ۰ يف خا افيو ؛(5901/7 «روج ىلع دهشي ال باب «تاداهشلا) يف يراخبلا :هجرخأ 01
 يف ملسمو ( ۸ «ناميألا يفو 25479 «قاقرلا يفو !To «ةباحصلا لئاضف)

 . ITT < 1T4) /€ ‹مهنولي نيذلا مث ةياحصلا لضف باب « ةباحصلا لئاضف)



 ٤۷۱ ش فلحلا ةرثك يف ءاج ام باب

 : لئاسَم هيف ©

 . ِناَمْيأْلا ٍظْفِحِب ٌةّيِصَولا : ىلوألا

 فك دوز ا فا نأ ااا نالا

 الإ يرَتْشَي ًالَو هنيِمَيب الإ ُميِبي آل ْنَميف ُديِدَّشلا ُديِعَولا : ةثلاثلا

 مل ؛ريغص وهو لمحت اذإف ءاّغلاب نوكي نأ ةداهشلا ءادأل طرتشي :مهضعب

 ضعب ىلع مهضعب راغصلا ةداهش :مهضعب لاقو . غلبي ىتح هنم لبقت

 :مهضعب لاقو .راغصلا نيب دجوي نأ ردني غلابلا نأل ؛ءادأو لمحت ةلوبقم

 دعب هنأل ؛لاحلا يف اودهش نإ ضعب ىلع مهضعب راغصلا ةداهش لبقت

 تعاضل ؛الإو ءاذهب الإ لمعلا عسي الو «نيقلتلا وأ نايسنلا لمتحي قرفتلا

 .نايبصلا نيب ةريثك قوقح

 مل اذإ قالخألا ىلع يبصلا برض زاوج رثألا اذه نم دافتسيو

 .برضلاب الإ بدأتي

2 2 E 

 : لئاسم هيف

 :ىلاعت هلوق نم ذخؤت :ناميألا ظفحب ةيصولا :ىلوألا ©

 .ةيصو رمألاو 4كم ًاوظمحأو»

 ذخؤت :ةكربلل ةقحمم ةعلسلل ةقفنم فلحلا نأب رابخإلا :ةيناثلا ©

 .خلإ 2. . .ةعلسلل ةقفنم فلحلا» : لک هلوق نم



 VY} ١ فلحلا ةرثك يف ءاج ام باب ١

 .يِعاّذلا لق ْعَم ْمُظْعَي َبْنَذلا نأ ىَلَع ةيبنَتلا : ةعبارلا

 . َنوُفَلَْمسُي لَو َنوُفِلْحَي َنيِذَلا ُمَد :ةسماخلا

 ' خلإ ©. . . هئيميب الإ يرتشي ال ؛هتعاضب هللا لعج لجرو» :ِةكي هلوق نم

 .مهيكزي الو هللا مهملكي ال نيذلا ةثالثلا نمض يف

 نم لخؤت : يعادلا ةلق عم مظعي بنذلا نأ ىلع هيبنتلا :ةعبارلا ©

 يف ْظْلُعَو «ربكتسملا لئاعلاو ينازلا طميشألا ركذ ثيح «ناملس ثيدح

 .امهدنع فيعض ةروكذملا ةيضعملا لعف ىلإ يعادلا نأل ؛ مهتبوقع

 1 : هك هلوقل : نوفلحتسي الو نوفلحي نيذلا مذ .:ةسماخلا ©

 ' ىلع سيل اذه نكلو .«. ..هنيميب الإ يرتشي ال ؛هتعاضب هللا لعج

 | هللا هرمأ لب «ةديدع عضاوم يف فلحتسي ملو فلح هيب يبنلا لب ءهقالطإ

 ' : فلحتسي نأ نودب نآرقلا نم عضاوم ةثالث يف فلحي نأ - هئاحبس د

 و م 0

 يفو ٥۳[. :سنوني] 4قَرَو ى لق وه نع كوسسِو## :هلوق يف

 يفو .[۷ :نباغعلا] قتل يو لي ل اب لل ل ارك نيا ميل :هلوق
 :r أبس] تاک ي كب ل هالا اتیا ال انک ی ( لاق * :هلوق

 هنإف' ؛ةحلصملا هتضتقا وأ هلإ ةجاحلا تعد اذإ فلحلا نإف ؛هيلعو

 ٠ «ةيموزخملا ةصق ىف ةي ىبنلا فلحك ؛هيلإ اًبودنم نوكي دق لب <

 اهدي تعطقل تقرس دمحم تنب ةمطاف نأ ول ؛هللا ميأو» :لاق ثيح

 نممو ةيموزخملا نأش مهمهأ نيذلا موقلا هزم ماكاو تا

 ٤/ ناطلسلا ىلإ عفر اذإ دحلا يف ةعافشلا ةهارك باب ءدودحلا) يف يراخبلا :هجرخأ 61
(TEAا هم ؛(١٠١١ /۳ فيرشلا قراسلا عطق باب ءدودحلا) يف ملسمو  

 | . اهنع هللا يضر



 Vr فلحلا ةرثك ىف ءاج ام باب

 اَم ُرْكْذَو ءَةَعَبْرألا و أ ةّئالَلا ٍنوُرُقلا ىَلَع ةي ُهٌؤاَنَك : ةسداسلا

 . َنوُدَهْشَتْسُي الو َنوُدَهْشَي َنيِذَّلا مَ :ةعباسلا

 .ٍدْهَعلاَو ِةَداَهَّشلا ىَلَع َراَغَّصلا َنوُبِرْضَي ٍفَلَّسلا ُنْرَك : ةنماثلا

 ثدحي ام ركذو ةعبرألا وأ ةثالثلا نورقلا ىلع ةي هؤانث :ةسداسلا ©

 ءانب «ةعبرألا وأ» :هلوقو .٠٠ . .ينرق سانلا ريخ» :هلوق نم ذخؤت : مهدعب

 .هفذح ىلع اهتبثأو تاياورلا رثكأو «عبارلا ركذ توبث ىلع

 ناكل ؛ةلقتسم ةلأسملا هذه تلعج ول :«ثدحي ام ركذو» :هلوق

 ىلع ليلد ربخأ امك هعوقوو لبقتسم ءيش نع رابخإلا نأل ؛حضوأو نيب

 . ل هتلاسر

 ثيدح نم ذخؤت :نودهشتسي الو نودهشي نيذلا مذ :ةعباسلا ©

 «نوفوي الو نورذنيو «نونمتؤي الو نونوخي نيذلا مذ اذكو ءنارمع

 . ملعلاو ناميإلاب بلقلا نمس نع نولفغيو نمسلا بابسأ نوطاعتي نيذلاو

 ذخؤت :دهعلاو ةداهشلا ىلع راغصلا نوبرضي فلسلا نوك :ةنماثلا ©

 ذخؤيف ؛؛دهعلاو ةداهشلا ىلع اننوبرضي اوناك» : يعخنلا ميهاربإ لوق نم
 هنم ذخؤيو «كلذ ىلع راغصلا برضو ةداهشلاو دهعلا نأش ميظعت هنم

 قيقحت ىلع برضلا مهجهنم نم نأو «مهدالوأ ةيبرتب فلسلا ةيانع اًضيأ

 نينس رشع غلب نم برضب رمأ ثيح ب مهيبن داشرإ ىلإ اًدانتسا كلذ
 :برضلا زاوجل طرتشي نكل «ةالصلا ىلع

 فرعي ال نم برضي الف ؛بيدأتلل ًالباق ريغصلا نوكي نأ :لوألا

 . برضلاب دارملا



{VEفلحلا ةرثك ىف ءاج ام. باب ا  

Shocesunevekaneseseenesssananarasssenasaneseneenenanenesensesdenesenanevaeaneneeneneeenenes 

 .هيلع ةيالو هل نمم بيدأتلا نوكي نأ : يناثلا

 ا : ثلاثلا
 ۰ .كلذ ريغ

 1 .هيلع بيدأتلا قحتسي a ومما عبارلا

 م ؛ماقتنالا دصق نإف ءهسفنل ماقتنالا ال هبيدأت دصقي نأ : : سماخلا

 ' | .رصتنم لب ءاَبْدْوُم نكي



 اَب
 للك هبت ِةّمْدَو هللا ٍةّمَذ يف ِءاج ام

 , "ةرآلا * . . .امييكوت َدَعَب نالا

 هنأل ؛كلذب يَمُسو .دهعلا : ةّمَّذلا : ىل هيبن ةمذو هللا ةمذ» :هلوق
 .هتمذ يف هنْيَدِب نيَّدلا بحاص مزتلي امك هب مزتلي

 دابعللو ءاَئيش هب اوكرشي الو هودبعي نأ :هدابع ىلع دهع هل هللاو

 :ىلاعت هللا لاق ءائيش هب كرشي ال نم بذعي ال نأ :وه هللا . ىلع ذيع
 cra اًييِقن رش قىثأ نهتم ۾ انشعبو ليو وب قشم 2 دكا دَقلَو ت ر مے .٠ 2f 0 ا ر

 يسرب مُتْنَماََو هڪ هڪ ا نتا وللا مشق نيل ت نإ هلا لاو

 :لاق مث مهيلع هللا دهع اذهن ؟ انس ر هلأ مضرقأو مهوسدرمو
 4 نالا اهتبك نم ىرَج تج يشو مكس منع هرهڪ »
 . هللا ىلع مهدهع اذهو ء[١١ :ةدئاملا]

 هلك يبنللو 4١[« :ةرقبلا] كيب ٍفوُأ دهب او :ىلاعت لاقو
 هيلع ةمأللو ءاهيف اوعدتبي الو هتعيرش يف هوعبتي نأ وهو .ةمألا ىلع دهع

 يبن نم ام هنأ ةي يبنلا ربخأ دقو .اًئيش مهمتكي الو مهغلبي نأ وهو دهع

 aS . ريخ وه ام ىلع هتمأ لدي نأ هيلع اًمح ناك الإ
E aSناك امك  oيف ةكم لهأو هيي  

 . ةيبيدحلا حلص

 .(91) ةيآلا :لحنلا ةروس (1)

 .امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع )۱۸٤٤( ملسم :هجرخأ قفز



 ' لي هيبن ةّمذو للا ةّمذ ىف ءاج ام باب 1 528

 999956009969 تدم دم رن همم ومو و وهو ممم و وف هو ووو مم كه و موو و وفم ووو و هوم ووو وو وول

 .ءافيإلاو «يفوي ىفوأ نم يعابرلا نم رمأ : واو :ىلاعت هلوق

 ' .نازيملاو لايكملا ءافيإ هنمو ءاّمات ءيشلا ءاطعإ

 ىلإ ردصملا ةفاضإ باب نم نوكي نأ حلصي : 4و1 هه ب :هلوق

 اذإ لعفلا نل ؛ مكايإ هللا دهعب وأ « هللا مكدهعب : يأ ؛هلوعفم ىلإ وأ هلعاف

 ا : لثم ءابلاغ نيبناجلا نم ةكراشملا ىضتقا لغاف نزو ىلع ناك

 ؛ ءافولا بوجو ىلع هيبنتلاو ديك وتلا اهتدئاف : رنده هلع ا : :هلوق

 دك مث «ءاقولا اوعدت نأ.مكب قيلي ال هنإف E اذإ : يأ

 لح وه ءيشلا ضقن . ؟ اهديك دَ َنسَيَأْلا أوصف . الو :هلوقب كلذ

 : . نيدهاعتملا نيب دقع هنأل ؛ةدقعلاب دهعلا هبشو «هماكحإ

 ديكوتلاو «هتيبشت ىنعمب ءيشلا ديكوت :(اهربڪّر دب :هلوق
 نم: حصفأ واولاو ءاديكوتو اًديكأت هدكأو رمألا و : لاقي دک ردصم

 ۰ ٌْ . ةزمهلا

 ةوق'اهتدئاف ةيلاح ةلمجلا : «الينك ڪم هلأ ٌمْيلَمَج دیو :هلوق

 اذإ ناسنإلا نأ : اليفك هللا لعج هجوو . .نيميلاو دهعلا ضقت ىلع خيبوتلا

 . اليفك هيلع هللا لعج هنأ يأ «هللاب كدهاعأ :لاق هريغ دهاع

 نع اًديدهت ملعلاب ةيآلا هللا متح :«تروُلَعْنَت ام رلي َهَنآ َّنإ» :هلوق

 أل هنإف ؛لعفي ام لك ملعي هللا 0 نأل ؛دهعلا ضقن

 ۰ .دهعلا ضقني

 دهب اروا ١ :لاق هللا نأل ٍ؛اًدج ةحضاو ةمجرتلل ةيآلا ةبسانمو

 . يک ڪڪ هلأ لمح ْدَكَوط :لاقو 4لآ
 ۲ 2لا او

 اع ا



 VY كي هيبن ةمذو هللا ةّمذ ىف ءاج ام باب

 ىلع تما دما اذإ هلك هللا لوو تاك لاف ةد نو
 ا وللا ىوُقَتب هاَصْوَأ ؛ِةّيرَس وأ شْيَج

 ديحوتلل بابلا ةبسانمو

 .ديحوتلاب لخم اذهو ءهل صْقنَت هللا دهعب ءاقولا مدع نأ

 ىلوتي مالسإلا ردص يف ريمألاو ءاّريمأ هلعج :يأ :َرَمَأ اذإ» :هلوق
 .ةمامإلاو ىوتفلاو مكحلاو ذيفنتلا

 ام شيجلا نإف ؛عيونتلل لب «كشلل تسيل هذه :«ةيرس وأ» :هلوق

 .كلذ نود ام ةيرسلاو لجر ةئامعبرأ ىلع داز

 : ماسقأ ةثالث ايارسلاو

 ام ةمسقك «همنغ ام مسقيو ءرهاظ اذهو ءدلبلا نم ذفني مسق أ

 . شيجلا منغ

 شيجلا جرخي نأب كلذو ءداهجلا رفس ءادتبا يف ذفنُي مسق ب

 . مهمامأ نوكت ةيرس ثعبي مث هلماكب
 .شيجلا عوجر دعب كلذو .ةعجرلا يف ذفني مسق - ج
 دعب عبرلا ءادتبالا ةيرسلف ؛ةمينغلا ثيح نم امهنيب ءاملعلا قْرَف دقو

 ةعجرلا ةيرسلو ءاهب قحليسو اهل ءدر وهف ءاهءارو شيجلا نأل ؛سمخلا
 اذهو .دشأ اهيلع رطخلاف ؛اهنع بهذ دق شيجلا نأل ؛سمخلا دعب ثلثلا
 عنم ءاش نإو ىطعأ ءاش نإ :مامإلا داهتجا ىلإ عجار ناتيرسلا هاطعت يذلا

 مامتهالا هجو ىلع هريغ ىلإ ءيشلاب دهعلا : ةيصولا : «هاصوأ» :هلوق

 هيهاون بانتجاو هللا رماوأ لاثتما یه :ىوقتلا :؛هللا ىوقتب» :هلوق



 لَو هيبن ةّمّدو هللا ةّمذ ىف ءاج ام باب ْ £۷۸

 .: َلاَقَك ءاَرْيَخ َنْيِمِلْسُملا َّنِم ُهَعَم نمو

 ع لا RE هللا مشاب اوُرغا»

 نم ةياقو ذاختا يهو «ةياقولا نم ةذوخأم يهو جو تا ىلع

 لاقو «يهاونلا بانتجاو رماوألا لعفب الإ نوكي ال كلذو «هللا باذع

 ¿هللا : ت و نم رون ىلع هللا ةعاطب لمعت نأ : ىوقتلا :مهضعب

 : .هللا باقع ىشخت هللا نم رون ىلع هللا هنع ىهن ام كرتت نأو `

 ْ : مهضعب لاقو

e, O DEEذك ل 15  

 ىربيامٌرذحيي كوشلا ض 'رأقوف شمكلمعاو

 يج ا يااخوي وها

 ىوقتلاب ةيصولا تناكو . اًدحاو ىنعم يدؤت اهلك تافيرعتلا هذهو

 بناجي نأ هنم ىشخي فرت هعم نوكي ريمألا نأ بلاغلا نأل ؛؟ شيجلا ريمأل

 ْ هالو تح نع یر تيسوارف انو ءهلجأ نم باوصلا

 56 هاصوأ :يأ :«اًريخ نيملسملا نم هعم نمبو» :هلوق
 «لهسألا مهب كلسيف ؛ةرخآلاو ايندلا رومأ يف اًريخ نيملسملا نم هعم

 ؛ملظلا مهنع عنميو ؛ليخ وأ لبإ ىلع اوناك اذإ بصخألا مهل بلطيو .

 يف مهريخ هيف امم كلذ ريغو ءركنملا نع مهاهنيو «فورعملاب مهرمأيو
 ش .ةرخآلاو ايندلا

 e I :ثيدحلا اذه نم دافتسيو

 0 يلا ف ل ل ل

 .بجاولاب الإ
 اًمئاد اونوكي نأ مهملعي نأ دارأ هنأ لمتحي : «هللا ا اوزغا» :هلوق



 ۹ لك هيبن ةمذو هللا ةمذ ىف ءاج ام باب

 .ِهللاب َرَفَك ْنَم اوُلتاَق هللا ٍليِبَس يف

 ءرهظأ لوألاو .هللا مساب وزغلا حتتفي نأ دارأ هنأ لمتحيو «هللاب نينيعتسم
 رمأ لكو «لابلا تاذ رومألا نم شويجلا ثعب نأل ؛ لمتحم اًضيأ ىناثلاو
 .رتبأ وهف ؛ هللا مسار يق اد

 زاب لوسرلا نم هيبنت وهو ««اوزغا»ب قلعتم :«هللا ليبس يف» :هلوق
 نالا وزخلا نكلو «ضارغأ مهل ةازغلا نأل ؛دصقلاو ةينلا نسح ىلع
 لتاقي نأب كلذو فلل اًصلاخ ناك ام نيينسحلا ىدحإ هب لصحت يذلا

 بلطل وأ هناكم ىرُيل وأ ةعاجش وأ ةيمحل ال ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل

 هتيامح بجت ىمالسإ نطو هنأل لتاق نمف :نطولا لجأل لتاق نإف .ايند
 وأ ةيموقلل ناك نإو ءةحيحص ةيمالسإ ةين هذهف ؛هيف نيملسملا ةيامحو
 .هللا ليبس يف سيلو ةيمح وهف ؛طقف ةينطولا

 :لمعلاو .تقبس ةينلاف ؟ لمعلاو ةينلا لمشت : «هلا ليبس يف» :هلوقو

 . عراشلا همسر امبسح نوكيف «هتعيرشو هنيد راطإ يف وزغلا نوكي نأ
 ىأ ؛بوجولل وهو رمأ لعف : ؛اولتاق» :«هللاب رفك نم اولتاق» :هلوق

 الا ده ني اًيأب» : ىلاعت لاق ا ا

 لاقو ء[۹ :ميرحتلا] يلا نيَو مه ْمهاَمَم مَع او نفل
 « كسلا تري متي تريل ایف اومن لآ ای :ىلاعت
 ءمهءارو نم لتاقن ؛اوملسأف ءاننولي نيذلا انلتاق اذإف 1١77« :ةبوتلا]
 .اهبراغمو ضرألا قراشم ىلإ صلخن نأ ىلإ اذكهو

 ديفي هتلصو لوصوملا مساو «ارفك» هتلصو ءلوصوم مسا :؛ٌنَمالَو
 «ةينطو وأ ةيموق وأ ةيبصع سانلا لتاقن ال نحنف «هرفكل : يأ ؛ةيلعلا
 ىلع هرادم رفكلاو .رانلا نم مهذاقنإ يهو مهتحلصمل مهرفكل مهلتاقن

 .رابكتسالاو ء«دوحجلا : نيرمأ
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 eS ءاوُرِدْعَت الو ءاولذت الو ءاوُرْغأ

 و هلوبق بجي امل دوحجلا وأ «هتعاط نع رابكتسالا : يأ

 وزخل اوزقحت ال :لوقي هنأك ةيناث اهب ىتأو «ديكأت : : !اوزغا» :هلوق

 .دجب اوزغاو :

 هب صتخيف ةمينغلا نم ايش متكي نأ :لولغلا : ولفت الود :هلوق 0

 وَما م موي َّلَع اَمي ِتْأَي لعب سول : ىلاعت لاق «بونذلا رئابك نم وهو
 ْرّزَعُيَو ةمايقلا موي ٌلْغامب بذعي وهف ؛هب اَئَّذَعُي : يأ ؛[١5١ :نارمع لآ]

 فحيصملا الإ ؛هلك هلحر قارحإب لاغلا رزعي :ملعلا لهأ لاق ءايندلا يف

 ,.رانلاب هبيذعت زوجي ال هنأل ؟حور هيف امو « هتدئافل جسر «هتمرحل

 موما «ةنايخلا :ٌرْدَّعلا :«اوردغت الود :هلوق

 انلف ؛دهع الب ردغلا امأ ءردغلا مرحي هنإف ؛اندهاع اذإ اذهو «ثيدحلا

 هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ب يلع نأ ركُذ دقو ءةعدخ برحلا نأل كلذ

 هب حاص يلع ىلع لجرلا لبقأ املف «هزرابيل نيكرشملا نم لجر هيلإ جرخ

 نم دحا و تقلد اجو درا عج ا : يلع

 .هنع هللا يضر يلع هلتقف «هدعاسيل هباحصأ

 :تالاح ثالث نيكرشملا عم انل نأ ملعيلو

 دنس ف يضيف دع کیا وک اللا : ىلوألا لاحلا

 كلذ ىلع انتردق طرشب «ةيزجلا لذب نعو هنع مهئابإو مالسإلا ىلإ مهتوعد :

 اتهف ؛هيف 0 : ةيناثلا لاحلا

 مل اوميِقتْساَد كل اوُسَقَتْس ا نط ؛ىلاعت هل ؛مهدهعب مهل ءافولا بجي |

 ل مهل ارا :هلوقو «[۷ :ةيوتلا] 4قسم بي هَ نإ

 ' ٤[. :ةبوتلا] مِّنَ



 !EA اك هيبن ةمذو هللا ةّمذ ىف ءاج ام باب

N OO E DE اوُلْتَمُت آلَو 

 انهف ؛هيف مهتنايخ فاخن دهع مهنيبو اننيب نوكي نأ :ةثلاثلا لاحلا

 :ىلاعت هلوقل ؛مهنيبو اننيب دهع ال هنأ مهربخنو دهعلا مهيلإ ذبنن نأ بجي

 ديبالا بِي ال هلآ نإ لوس لع ْمِهِتلِإ دا ٌةَئاَِح يوق ني قا ارو
 ٥۸[. :لافنألا]

 فنألاك ؛ءاضعألا ضعب عطقب هيوشتلا :ليثمتلا :«اولثمنالو» :هلوق

 يف ماقتنا هنأل ؛هيلإ ةجاح ال هنأل ؛مهرسأ دنع كلذو ءامهريغو ناسللاو

 .كلذ انب نولعفي اوناك ول اميف ءاملعلا فلتخاو «هلحم ريغ

 !؟هب لثمن فيكف ؛هموق لعف امب ىضري ال نوكي دقف ؛مهنم دحاوب انلّئَم

 ءرخآ مومعب لباقم مومعلا اذه نأل ؛انب اولثم امك مهب لثمن :ليقو

 4 ع ئَدّتَعأ ام لی ِهِيلَع اود کل ئدتْغأ نمم :ىلاعت هلوق وهو
 ۱۹٤[. :ةرقبلا]

 «ٌفعض هنأب اذه رسفي دقف ؛انب نولثمي مهنأ عم مهب لثمن مل اذإو

 انب ليثمتلل اودوعي ملو ةوق اندنع نأ اوفرع ؛لاحلا هذه يف مهب انلثم اذإو

 . ةيناث

 نإ :لاقيف ؟ليثمتلاب ىضري الو انب لثمي مل دحاوب لثمن دق :ليق نإف

 - لجو زع- هللا ناك اذهلو «عيمجلا لعفك اهنم دحاولا لعف ةدحاولا ةمألا

 لاق «ىسوم دهع يف ترج رومأب ةي لوسرلا دهع يف دوهيلا بطاخي
 دول :ىلاعت لاقو ء[۷۲ :ةرقبلا] ابف َمُثْدَرَدأَك اسف رف ذلو :ىلاعت
 . كلذ هبشأ امو ء[۹۳ :ةرقبلا] رولا مكوه اتنكرو مفك اذ



AYهلل هيبث ةمذو هللا ةنذ ىف ءاج ام باب  

 ي

 ا hs ُكّوُدَع َتيِقْل اذإو .اًديِلَو اول أَو

 لاقي ال هلال ؛اريخص التقت ل E «دبلو اولعقت الو» :هلوق

 خيش الو بهار لتقي ال هنأ :ى ىرخأ ثيداحأ يف دروو ا

 مهل نوكي وأ ءلاتقلا ىلع اوضْرَحُي وأ ءاولتاقي نأ الإ "ةأرما الو ناف

 yS ذ يأر
0000 

 هنكلو 0 نأ لجأل سيل.لاتقلا نأ ثيدحلا انين لدكساو:

 كلذ .لجأ نم ناك ولو ءالؤه لتقن ال اننأ لجلب ءمالسإلا ةيامحل

 يف ةلاسر هلو «لوقلا اذه مالسإلا خيش حجرو ءاوملسي مل اذإ م ۰

 ..«رافكلا لاتق» اهمسا كلذ

 ركذب أدبو «هتدجو وأ هتلباق :يأ :«كودع تيقل اذإو» :هلوق

 كوعدي كلذ نإف ؛كل ءادعأ مهنأ تملع اذإ كنأل ؛ مهلاتقل اًجييهت ةوادعلا

 1 هللا !لوسر يزاغم ضعب يف تدجو ةأرما نأ» :امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح (۱)

 .«نايبصلاو ءاسنلا لتق يي هللا لوسر ركنأف ؛ةلوتقم

 باب ؛داهجلا) يف ملسمو ۳١١(« /۲ ءنايبصلا لتق باب «داهجلا) يف يراخبلا. :هجرخأ
 OTE «ءاسنلا لتق ميرحت

 ةلم ىلعو 2 «هللا مساب اوقلطنا» : لاق ةي هللا لوسر نأ :هنع هللا يضر سنأ ثيدحو

 . .ةأرما الو ءاّريغص الو ءالفط الو ءاّيناف اًخيش اولتقت الو ءهللا لوسر

 0 .(85/7 «نيكرشملا ءاعد يف باب «داهجلا) يف دواد وبأ :هجرخأ
 سيلو ءرزهلا دلاخ هدانسإ يف سنأ ثيدحو» (YET) ؛لينلا» يف ف يناكوشلا لاقو

 .«كلذب

 الو ءاولغت الو ءاوردغت ال» :لاق هيي يبنلا نأ 0 ءامهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحو

 حرشا يف يزاحطلاو 09:0 )١1/ دمحأ : :هجرخأ " عماوصلا باجصأ الو نادلولا اولتقت
 . )۲۲٠/۳(. «راثآلا يناعم
 نب ليعامسإ نب ميهار هدانسإ يفو# كحل ۳ /۲) اريبحلا صيخبلتلا» يف رجح نبا لاقو

 : .ة«فيعض وهو ؛« ةبيبح

 ٠١١/۳(. «ساطوأ ةوزغ باب «يزاغملا) يف يراخبلا :هجرخأ (؟)



 AY اي هيبن ةّمذو هللا ةّمذ يف ءاج ام باب

 اَم َنْهْنَأَف «(لالخ :وأ) ٍلاَصِخ ثالث ىلإ مُهُعذاف ؛َنيِكِرْشُملا َنِم
 : مُهْنَع ّفُْكَو ءمُهنِم لَبْقاَف ؛ َكوُباَجَأ

 ARA مالشإلا ىلإ مُهْعْذا ّمُث

 مدعو ىَوُدَع اوُدحَنَت ال اوما نَا ماكي :ىلاعت لاق اذهلو ءمهلاتق ىلإ
 الل :ىرخأ ةيآ يف هلوق نم معأو غلبأ اذهو ء[١ :ةنحتمملا] «ةيزأ

 ةيآلا هذه يف صخ نكل ء[١١ :ةدئاملا] لأ ئرسستلأو دوبل ادد
 نم يلولاو «يلولا دض ودعلاو .هيضتقي ماقملا نأل ؛ىراصنلاو دوهيلاب

 كلذخي ودعلاو «كلذ ريغو عافدلاو رصنلاب كب ينتعيو كرومأ ىلوتي
 . هنكمأ ام كيلع يدتعيو كنع دعتبيو

 دوهيلا ىتح «رافكلا لك هيف لخدي :«نيكرشملا نم» :هلوق

 . ىراصنلاو

 ىف كشلل «وآ»ف ؛هيلعو «دحاو ىنعمب :«لالخ وأ لاصخ» :هلوق

 1 ينم ا ا

 :«ام» ءأدتبم طرش مسا :«نهتيأ» :«كوباجأ ام نهتيأف» :هلوق

 هَل عَن ام أ :ىلاعت هلوقك «مومعلل اًديكأت طرشلاب دازت يهو «ةدئاز

 مسا ىلإ دئاعلاو «هب لوعفم فاكلاو ٠١١[« :ءارسإلا] ىل ماسلا
 فكو مهنم لبقاف ؛هيلإ كوباجأ ام نهتيأف :ريدقتلاو «فوذحم طرشلا

 هنألو «دواد يبأ ةياور يف امك ؛ةدئاز :(مث» :«مهعدا مث» :هلوق

 لب ءاي لوسرلا مالك نم تسيل اهنإ :لاقي نأ نكميو «ىنعم اهل سيل
 .مهعدا لاق مث ريدقت ىلع يوارلا مالك نم

 لمش درفأ اذإ هنأل ؛ناميإلل نمضتملا :يأ :«مالسإلا ىلإ» :هلوقو



 لكي هبت ةّمذو هللا ةّمذ ىف ءاج ام باب ْ 5

 راد ىَلِإ ْمِجِراَد نم ِلْوَحَلا ىلإ مُهُعذا مَ «مهنم لقا ؛ َكوُباَجَأ ْنِإَك
 eens ١ errant 00 ‹ءَنيرجاهُملا

 ثيدح 0 امهنيب ب يبنلا قرف امك ءاقرتفا ب اذإو «ناميإلا

 ۰ . ليربج

 ناميإلا» | 5 لاق «لامعألا هيف لخدت ةنسلا لهأ دنع ناميإللاو

 ىذألا ةطامإ :اهاندأو هللا الإ هلإ ال :لوق اهالعأ ءةبعش نوعبسو عضب

 ام اذهف ؛مالسإلل اوباجأ نإف ««ناميإلا نم ةبعش ءايحلاو «قيرطلا نع

 لبقاف» : اب يبنلا لاق اذهلو «مهلتاقن نأ انل لحي الف «نوملسملا هديري
 : ا . ؟مهنم

 هذه :«نيرجاهملا راد ىلإ مهراد نم لوحتلا ىلإ مهعدا مث» :هلوق
 نأ مهنم بلط ؛اوملسأ اذإف «ةيداب لهأ اولتوق نيذلا نأ ىلإ ريشت ةلمجلا

 ديعب هتيداب يف ناسنإلا نأل ؛هللا نيد اوملعتيل نيرجاهملا رايد ىلإ اولوحتي
 اوكي الأ رکجو لَم ر نك دا ثارتلا» : ىلاعت لاق امك ؛ملعلا نع

 نيطوت يف لصأ اذهب ٩۷[« :ةبوتلا] یش وسر لع لنا لر آم دودح

 . يداوبلا .

 يأ اعلا اين ا نأ لمتحي :«نيرجاهملا راد ىلإ» :هلوقو

 نأ 1ك يتلا رادلا :يأ ؛سنجلا اهب دارملا نأ لمتحيو «ةيوبنلا ةنيدملا

 يوقيو .اهريغ وأ ةنيدملا تناك ءاوس «مالسإ دلب اهنوكل اهيلإ َرَجاَهُي
 ؛ةنيدملا دارملا ناك ول هنأ :- سنجلا اهب دارملا نأ وهو - يناثلا لامتحالا

 يوقيو ماعلا فصولاب يتأي الو اهمساب اهنع ربعي الإ لوسرلا ناكل.

 نوتسو عضب ناميإلا ا 00 ١/ ءناميإلا رومأ باب «ناميإلا) يف يراخبلا :هجرخأ قد

 ١/ ءناميإلا بعش ددع نايب باب «ناميإلا) يف ملسمو 1 «ناميإلا نم ةيعش ءايحلا « ةبعش

 . هنع هللا يضر: ةزيزها بأ نع 0



 A0} ي هيبن ةمذو هللا ةَمذ ىف ءاج ام باب

 ا هيلع ءَنيِرِجاَهْمْلِل اَم ْمُهَنَق ؛كلذ اوُلَعف ْنِإ مه أ ْمُهْرِبخََو

 َنوُنوُكَي مهن مريخ ؛اهنِم اوُلّوَحَتي ْنَأ اوَبأ نإ ا ىَلَع
 ْمُهَل ُنوُكَي ًالَو ءىلاعت هللا مح مِهَلَع يرجي ؛ «َنيِمِلْسُملا ٍباَرْعَأَك

 .َنيِمِلْسُملا َعَم م اوُدِهاَجُي نأ الإ ؛ ٌءْيَش ٍءْيَفلاو ٍةَميِنَفلا يف

 لامتحالا رهاظلاو «ةنيدملا ىه ىلوألا نيرجاهملا راد نأ :لوألا لامتحالا

 1 . يناثلا

 اذهو :«نيرجاهملا ىلع ام مهيلعو نيرجاهملل ام مهل نإف» :هلوق
 ام مهلف ؛يلصألا دلبلا بحاصل قحلا نإ :لاقي الو ؛لدعلا مامت

جلا نم مهيلع ام مهيلعو «ءيفلاو ةمينغلا نم نيرجاهملل
 .ةرصنلاو داه

 عم اودهاجي نأ الإ. ءيش ءيفلاو ةمينغلا يف مهل نوكي الو» :هلوق

 يف مهل سيلف ؛نيرجاهملا راد ىلإ اولوحتي مل اذإ : ينعي :«نيملسملا

 قحلأ ام وأ لاتقب رافكلا لاومأ نم ذخأ ام :ةمينغلاو .ءىش ءىفلاو ةمينغلا

 ؛ةيزجلاو «ةمينغلا سمخ سمخك ؛لاملا تيبل فرصي ام :ءيفلاو .هب

 .اهريغو «جارخلاو

 عم اودهاج نإ مهنأ ديفي :«نيملسملا عم اودهاجي نأ الإ» :هلوقو

 فلتخاف ؛ءيفلا امأو .مهريغ هقحتسي ام ةمينغلا نم اوقحتسا نيملسملا

 مهلو ءاّقلطم ءيفلا يف قح مهل :دمحأ مامإلا دنعف :كلذ يف ملعلا لهأ

 ءيفلا امنإ ٠ءيفلا يف مهل قح ال :ليقو .اودهاج نإ ةمينغلا يف قح

 ْنَم سيل ذإ ؛ةمينغلا ىلع دئاع وهف «ءانثتسالا ليلدب نادلبلا لهأل نوكي

 . هلبإ دنع يبارعأك هرشنيو نيدلا ملعتيو داهجلل اًدعتسم دلبلا يف

 :بتارم ثالث مهلف ؛اوملسأ اذإف

 نيرجاهملل ام مهل نوكي ذئنيحو «نيرجاهملا راد ىلإ لوحتلا ١

 .نيرجاهملا ىلع ام مهيلعو



 ا4 هيبن ةمذو هللا ةمذ يف ءاج ام باب ۹

 SE ءًةيزجلا مهنا اب ْمُه نإ

 : ءةمينغلا نم نيدهاجملل ام مهلف ؛داهجلا عم مهنكامأ يف ءاقبلا - ۲

 .فالخلا ءيفلا يفو

 ءيفلاو هلو مهل سيلف ؛داهجلا كرت عم مهنكامأ يف ءاقبلا - ۳
 ءىش 0

 ر لاقل قو :نييرصبلا دنع «مهل : :ءاوبأ مه نإف» :هلوق
 هربخ أدتبم : نييفوكلا دنعو «مه اوبأ نإف : :ريدقتلاو ءطرشلا لعف عم

 ؛عبتن نأ :ةلأسم يف نويوحنلا فلتخا اذإ اندنع ةدعاقلاو . هدعب ةلمجلا

 3 .نييفوكلا بارعإ انه لهسألاو «لهسألا

 نيب قرفلاو «ماهفتسا لاؤس ال ءاطع لاؤس :«ةيزجلا مهلأساف» :هلوق
 لوعفملا ىلإ ىدعتي ماهفتسالا لاؤس نأ :ءاطعلا:لاؤسو ماهفتسالا لاؤس
 اسم نيل ةعالا نع نع كولي :ىلاعت هللا لاق .«ننع»ب يناثلا
 هلوقك ؛ةيماهفتسا ةلمج يناثلا لوعفملا نوكي دقو ٤١[. :تاعزانلا]
 ؛ءاطعإلا لاؤس امأو ٤[. :ةدئاملا] 4 لما 1م كوتشي : لاق
 .اًياتك اًديز تلأس :كلوقك ؛هسفنب هيلإ ىدعتيف

 ىلع ةأفاكم اهنأ اهيف رهاظو «يزجي ىزج نم ةلغف :«ةيزجلا» :هلوق
 .هتيامح نع اًضوع ملسملا ريغ نم عوفدم لام نع ةرابع يهو «ءيش
 : : یلأعت لاق «ةيزجلا لباقم هتيرذو همدو هلام موصغم يمذلاو .انرادب هتماقإو

 اهرملش يأ 4 : ةبوتلا] تورن يلم مهو دي نع ةيرجْلأ أوطمي ىح

 وه اهب يتأي نأ دب اللب «هنبا وأ همداخ اهب لسري نأ لبقي ال :مهيديأب

 .نيينعملل ةلماش اهنأ حيحصلاو «مكنم ةوق نع : وي نع» :ليقو
 ' نيبتي ىتح هدي رجت نأب ةوقب اهذخأتف اهايإ كيطعي نأ : ي نع# :ليقو
 دل ..هيلإ ةجاح ال اذهو «كتوق هل



 LAV اك هيبن ةمذو هللا ةَمذ ىف ءاج ام باب

 . مهن ٌفكَو مهني لَبقاف ؛َكوُباَجَأ مه نإ
 . مهلا للاب ْنِعَتْساَف ؛اَوَبَأ ْمُه نإ

 هللا مذ ْمُهَل َلَعْجَت نأ َكوُداَرَأَ نْصِح لهُ َتْرَصاَح اذِإَو

 ْمُهَل لعبا ن ٍنُكلَو هبت هم هلا هم مهل لَمَجَت الق ؛هيبَ مَ

 مكباحضأ َة َةّمْدَو ْمُكَمَمِذ اوُْفَخُت ن مکن ؛ َكِباَحْصَأ َة َةّمْدَو ْكَمِّذ

 دنع ناوهلاو لذلاب اوفصتي نأ بجي :يأ :4ترورزيص مهر :هلوقو

 لعجو «كلذ وحنو بكومو مدخ عم عفرتو ةهبأب اهوطعي الف ءاهئاطعإ
 مهنم اهملست دنع مهفوقو لاطي نأ مهراغَص نم ءاملعلا ضعب

 ؛هللا نم نوعلا بلطب لَك يبنلا أدب :«مهلتاقو هللاب نعتساف» :هلوق

 باوج ةلمجلاو «لوذخم كنإف ؛هئادعأ داهج يف كنعي مل اذإ هنأل

 . طرشلا

 ؛؟ قييضتلا :رصحلا : «كودارأف « نصح لهأ ترصاح اذإو» :هلوق

 لخدي الو مهنصح نم نوجرخي ال ثيحب مهيلع تقيضو مهتقوط : يأ
 .اهريغو شاوحأ وأ روصق نم هب ُنّصحَتُي ام لك :نصحلاو .دحأ مهيلع

 ءالإو «بلطلا ىنعم ةدارإلا نّمضو .كوبلط : يأ : (كودارأ» :هلوق

 . كنم اودارأ :لاقيف ؛«ْنِماِب ىدعتت نأ لصألا نإف

 لاق اذإف ءدهعلا :ةمذلا :«هيبن ةمذو هللا ةمذ مهل لعجت الفلا :هلوق

 ال هنإف ؛هلوسرو هللا دهع ىلع لزنن نأ ديرن :نورصاحملا نصحلا لهأ

 :هلوقب كلذ ةي يبنلا للَعو ءهلوسرو هللا دهع ىلع مهلزني نأ زوجي
 . نوهأ مكباحصأ ةمذو مكممذ اورفخت نأ مكنإف»



EAAي هيبن ةمذو هللا ةَّمذ يف ءاج ام باب ْ  

 . هيبت َةَمْدَو هللا هم هذ اوُرِفَخت ْنَأ نم

 ىّلَعمُهَلرنُت ْنَأ َكوُداَرَأَف ءنْضِِح لأ َتْرَصاَح اَذِإَو

 ؛كمكح ىلع ْمُهلْْنَأ نِكلَو للا مكح ىلع ْمُهِنُت ل ؛ هللا مکځ

 ؛يعابرلا رفخأ نم :ءافلا رسكو ءاتلا مضب :«اورفخت نأ» :هلوق

 . لوألا نّيعَتُملاو راجأ ىنعمب يهف يثالثلا رفخي رفخ امأو «ردغ : يأ

 عفر ليلدب ةيردصم ةزمهلا حتفب ؛«نأ» :«اورفخت نأ» : :هلوقو

 بصنلا e ؛ربخ اهنأ ىلع «نوهأ»

 «مکممذ س نإف :ريدقتلاو ««نإ» مسا نم لامتشا لدب اهنأ ىلع

 '.قبس امب اهترّدَق اذهلو «هنم لّدْبُملا لحم لحي نأ حصي لدبلاو

 هللا ةمذب اردا نأل :«هيبن ةمذو هللا ةمذ اورفخت نأ نم نوهأ» :هلوق

 يف سيل يذلا ليضفتلا مسا باب نم «نوهأ» :هلوقو ؛مظعأ هيبن ةمذو

eSنوهأ» : هلوق نأل » 

 نأل ؛كلذك سيل رمألاو ؛نوهلاب هيلع لضفملاو لضفملا كارتش

 سيل هلك ؛نيدهاجملا ةمذ وأ هلوسر ةمذو هللا ةمذل ناك ءاوس رك رافخإ

 . هتقيقح ىلع سيلو يبسن انه نوهلا نكل «بعص وه لب نيب
 اب لب «ءيشب مهيلع مكحي نأ نودب دهعلا ىلع اولزتي نأ اودارأ اتهف

 ْ . كلذ د مهيطعنف مهتيرذو مهئاسنو مهسفنأو مهلاومأ ةيامح ىلع نودهاعي

 جورخلا نم مهعنمي اًراصح تبرض : يأ :«ترصاح اذإو» :هلوق
 وارا » .هب نونَّضَحَتَي ناكم وأ دلب لهآ : 0 . مهناكم نم

 . هللا عرش : : يأ ؛ هللا مكحا . كنم اوبلط

 ىلع اولزنب ذأ اودارأ اذإف : فک نع موتانا نكلرا :هلوق

 مأ هللا مكح مهيف بيصنأ يردن ال انإف ؟نوباجي ال مهنإف ؛هللا مكح



 ۸4 لكي هيبن ةمذو هللا ةّمذ يف ءاج ام باب

 لم ُهأَوَر ال مأ هللا مح مهيف ُبيِصْنَأ يرذت ال كن

 لاق امك كباحصأ مكحو :لقي ملو .«كمكح ىلع مهلزنأ» :لاق اذهلو
 ؛دهعلاو ةمذلا امأو ءريمألل ةيرسلا وأ شيجلا يف مكحلا نآل ؛ةمذلا يف
 .دهعلا ضقني نأ شيجلا نم دحاول لحي الف ٠ عيمجلا نم يهف

 ءال مأ هللا مكح مهيف بيصتأ» ملعت ال : : يأ :«يردت ال» :هلوقو
 .ىلاعت هللا مكح ئطخي دق ناسنإلا نأل كلذو

 :ءاملعلا اهيف فلتخا ةلأسملا هذهو

 نإو شيجلا دئاق نأل ؛هللا مكح ىلع نولزنُي ال نصحلا لهأ نإ :ليقف
 .اًبيصم دهتجم لك سيلف ؟ال مآ هللا مكح مهيف بيصيأ يردي ال هنإف ؛دهتجا

 دهع يف صاخ كلذ نع يهنلاو هللا مكح ىلع نولزنُي لب : :ليقو
 رئاجلا نع ذإ ؛مكحلا هيف ريغتي نأ نكمي يذلا دهعلا هنأل ؛ طقف ويو يبنلا

 الف ؛كلذك ناك اذإو ,مكحلا اذه هللا رّيْعُي نأ شيجلا اذه يضم دعب
 ال وأ ديدجلا مكحلا بيصتأ يردت ال كنأل ؛هللا مكح ىلع مهلزنت

 ؟هبیصت

 ةباصإ يف انداهتجاو « هللا مكح ىلع نولي ؛يحولا عاطقنا دعب امأ
 الإ اًسفن فلكي ال هللا نأل ؛هؤطخ نيبتي مل اذإ اًباوص ربتعي هللا مكح
 اذهو ء[١١ :نباغتلا] 4مْعطَتْسأ ا اَم هلأ انف :ىلاعت لاق دقو ءاهعسو
 دق ناك نإو اًعرش اًرهاظ مكحلا هتباصإب دهتجملل مكحي هنأل ؛حصأ

 هللا مكح نم مهفن ام ام ىلع كلزنن :لوقي نأب زارتحالا لصح نإو «ىطخي
 نأ اخضاو رمألا راص مهفن ام ىلع تلق اذإ كنأل ؛ىلوأ وهف ؛هلوسرو
 .هفالخ حضتا ول اميف عقاولا بسحب ال ءانمهف بسحب هللا مكح اذه

 ٠١١١(. /۳ ءءارمألا مامإلا ريمأت باب ءداهجلا) يف ملسم :هجرخأ (۱)
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 رخآ ريمأ يتأيو :داهتجالا ريغتي دق هنأل ؛ةرابعلا هذه انرتخاو

 كل :رافكلا لوقيف ؛ ؛مكجلا زيغتي مث مهريغ وأ ءالؤمل براحيف

 أ. ةيفقانتم نيملستلا

 :يلي ام ثيدحلا اذه نم دافتسيو

 قبس دقو هدجاولا لجو e «لولغلاو دس

 هيلع مالكلا

 .ايارسلاو شويجلا ثعب مامإلل عرشي ۲

لحرم رخآ لاتقلا لعج هنأل ؛ةوعدلا لبق لاتقلا زوجي ال ۳
 . ة

لع راغأ لإ يبن نأ «حيحصلا» يف درو ام امأو
 لطصملا ينب ى

 نم ةوعدو «ةوعدلا مهتغلب دق ءالؤه نأ :بيجأ دقف ؛١2)نوُراَغ مهو

 .ةحلصملل اهيف عجريو «ةبجاؤو ال ةنس ةوعدلا مهتغلب

 نأل 3 lh يراضلاو داو نم ولا ذخأ زاوج

 N علا ا اا ع تر

 0000 ليقف

 3 ؛رافكلا عيمج نم ذخؤت اهنأ حيحصلاو : :ًالالذإ اهيف نأل ؛برعلا

 .ىراصنلاو دوهيلا : لقي ملو «اهللاب رفك نما : 6 هلوق

 يف اولخدي نأ ىلع سانلا هاركإل سيل لاتقلا نأ ىلإ ةراشإلا -

 )١( ؛(۲۱۸/۲ ءاقيقر برعلا نم كلم نم باب «قتعلا) يف يراخبلا :هجرخأ 2
 ءرافكلا ىلع ةزاغإلا زاوج باب ؛داهجلا)  (T51ةنع هللا يضر رمع نبأ ثيدح نم .



 ۹۱ لع هتبن ةمذو هللا ةّمذ ىف ءاج ام باب

 220 ا ا اللا

 بجي ريدقتلا اذه ىلع هنأل ؛ةيزجلا تعرش ام كلذك ناك ولو «مالسإلا
 نآرقلا هديؤي يذلا حجارلا وه اذهو ءاولتاقي وأ نيدلا يف اولخدي نأ
 ماع وهف ؛ثيدحلا 202. . . سانلا لتاقأ نأ ترمأ» : ةي هلوق امأو «ةنسلاو
 . ةيزجلا ةلدأب صوصخم

 .هلوسرو هلل اًدهع تناك اذإ اميس الو ءدوهعلا مظع -5

 . شيجلا ريمأ مكح ىلع نصحلا لهأ لوزن زاوج -۷

 :قئاسلا فالخلا بسح اًملطم وأ اي لوسرلا

 يردت ال كنإف» : دك هلوقل ؛ئىطخي دقو بيصي دق دهتجملا نأ 4

 ءمكاحلا مكح اذإ» : ال يبنلا لاقو .؛؟ال مأ هللا مكح مهيف بيصتأ
 ؛هيلعو ؛*”””ه«دحاو رجأ هلف ؛أطخأ نإو ءنارجأ هلف ؛باصأف «دهتجاف
 ؟أطخأ ولو بيصم دهتجملا نإ :لوقن لهف

 . بيصم دهتجم لك : ليق :باوجلا

 يف بيصم دهتجم لك :ليقو .اًبيصم دهتجم لك سيل :ليقو
 .لوصألا باب يف عدبلا لهأ ٍبّرَصُن نأ نم اًرذح ؛لوصألا نود عورفلا

 ثيح نم امأ .ىداهتجا ثيح نم بيصم دهتجم لك نأ حيحصلاو

 يف ملسمو ( ١ (ةالصلا اوماقأو اوبات نإف» باب ءناميإلا) يف يراخبلا :هجرخأ )١(
 رمع نبا ثيدج نم ؛(١/95 ؛هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاق نم باب «ناميإلا)
 .هنع هللا ىضر

 يف ملسمو ۳۷۲/١(« دهتجا اذإ مكاحلا رجأ باب «ماصتعالا) يف يراخبلا :هجرخأ (0)
 هللا يضر صاعلا نب ورمع نع ؛(١١١۱ /۳ «دهتجا اذإ مكاحلا رجأ نايب باب «ةيضقألا)
 ., هلع
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sise cêم مو عم هوم عم فافم عمو عقم فام نهم ومع اه و عوع م6 عوامل ع عجول ءاهع و هاع هوم طعم  

 «باصأف دهتجاف» .: ي هلوق هل لديو «بيضيو ئطخي هنإف ؛قحلل هتقفاوم

 «بيصمو ىطخم ىلإ نيدهتجملا ميسقت يف حضاو اذهف ؛«أطخأف دهتجاو

 كلت تلد ثيح «لوصألاو عورفلل لماش هنأ صوصنلاو ثيدحلا رهاظو '

 فلاخملا:أطخلا نكل ءاهعسو الإ اًسفن فلكي ال هللا نأ ىلع صوصنلا

 نوكي نأ نكمي ال هنأل ؛نيدهتجملا نم ناك ولو أطخ فلسلا عامجإل

 . عورفلا وأ لوصألا ملع يف ءاوس «نيبيصم ريغ فلسلاو اًبيصم

 ىلإ نيدلا ميسقت اركنأ ميقلا نباو ةيميت نبا مالسنإلا خيش نأ ىلع

 اذهلو: «ةباحصلا رصع دعب ثدحم ميسقتلا اذه نإ :الاقو «عورفو لوصأ

 لثم «عورقلاب نيدلا لوصأ ربكأ نم اًئيش نوقحلي ميسقتلا اذهب نيلئاقلا دجن ٠

 فلتخا 5 ةديقعلا يف ءايشأ نوجرخيو «مالسإلا ناكرأ نم نكر يهو «ةالصلا

 عرف نكلو ؛ةديقعلا نم تسيل اهنأل ؛عورفلا نم اهنإ :نولوقي «فلسلا اهيف

 نيدلا لكف ؛ةديقع ناك ام:لوصألاب متدرأ نإ :لوقن نحنو ءاهعورف نم

 دقتعت نأ الإ اهب هلل دبعتت نأ نكمي ال ةيندبلا وأ ةيلاملا تادابعلا نأل ؛لوصأ '

 حصي مل كلذ دقتعت مل ولو : لمعلا ىلع ةقباثن يقع لزق عر دم اا

 دا راب نم ديف رم هي تارا عقلا اهب هلل كدبعت

 ْ ,. اًقلطم لوبقمب سيلف ؛ ؛فلشلا جهنم نع جرخ ام نكل ؛ عورفلا

 يبن ا يردت ال» :هلوقل ؛ ؛ قاب داهتجالا باب نأ - ٠

 دق داهتجالا باب نإ :لاق نم لوق فعض نيبتي اذهبو «(؟ال مأ هللا مكح

 باتكلا نع ضارعإلا هيلع بترتي اذهو «ةمئألل ديلقتلا بجاولاو ءدسنا .

 ذخأ نم نكمت نم ىلع بجاولا لب < أطخ اذهو «لاجرلا ءارآ ىلإ ةنسلاو

 ال اهقرفتو ننسلا ةرثكل نكل < ءامهنم هذخأي نأ ةنسلاو باتكلا نم مكحلا

 ی ی ا يح



 ۹F اب يبن ةمذو هللا ةمذ ىف ءاج ام باب

 هاا ااا اوم م مم ممم مرور و هور هاوار مرمر ه رو ووو م هه موو مو رم مفو

 هنظت تنأو اًماع وأ اًديقم وأ اخوسنم نوكي دق مكحلا اذه نأل تبثتي تن

 فاك

 ؛داهتجالل الهأ تسل كنأل ةنسلاو نآرقلا يف رظنت ال :لوقن نأ امأو

 e حوتفم داهتجالا باب نإ : انلوق ىلع هنإ مث «حيحص ريغ اذهف

 كعلوأ نأل ؛مهردق نم لزنت نأ وأ «نيقباسلا ءاملعلا ءارآ رقتحت نأ اًدبأ

 لئاسملا ذخأت وأ مهيف حدقت كنوكف «نيموصعمب اوسيلو اودهتجاو اوبعت

 اًضيأ اذهف ؛مهب اورخسيل سانلا مامأ اهضرعت تكن اهنأ ىلع اهنوقلي يتلا

 ملعلا لهأ ةبيغب فيكف ؛ةمرحم يداعلا ناسنإلا ةبيغ تناك اذإو ءزوجي ال

 رخآ يف يتأي مث ءاهتلدأ نم لئاسملا جارختسا يف مهرامعأ اونفأ نيذلا

 لاحملا نوضرفي ءالؤهو «نوفرعي ال ءالؤه نإ :لوقي نم نامزلا

 ةردانلا لئاسملا نم هنوضرفي اميف ملعلا لهأ نأ عم ءاذكو اذك :نولوقيو

 لئاسملا قيبطت ىلع بلاطلا نيرمت نودصقي نكلو ءعوقولا نودصقي ال دق
 !؟اهلوصأو اهدعاوق ىلع

 ىلإ مسقني ةني هللا مكحو « لجو زع هند

 اخي نأ دحأل نكمي الو «نوكلاب قلعتي ام وهو «ينوك مكح أ

 يل هَ مَ وأ نإ يل داي ىح َسيَدلآ َىَبَأ نلف :ىلاعت هلوق هنمو

 .ا٠6 : فسوي]

 سانلا نم اذهو ءةدابعلاو عرشلاب قلعتي ام وهو « يعرش مكح - ب

 کي هلأ کک کیی :یلاعت هلوق هنمو «هب ذخأي ال نم مهنمو هب ذخأي نم

 ٠[. : ةنحتمملا] 4 خي
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 : لِئاسَم هيف

 . َنيِمِلْسُملا ة ِةَّمْذَو هيب َةَمْذَو هللا َةَمْذ َنْيَبإ .ٌقْزَقلا : ىلوألا

 .اًرَطَح َنْيَرْمألا لقا ىَلِ ُداَْرِإلا : ةيناثلا

 : لاسم هيف
 :لاق ول :نيملسملا ةمذو هيبن ةمذو هللا ةمذ نيب قرفلا :ىلوألا ©

 كنأل ؛حضوأ ناكل ؛نيملسملا ةمذ نيب بو هيبن ةمذو هللا ةمذ نيب قرفلا

 نإف ؛كلذك سيلو ءاهلك ةثالثلا نيب قورفلا نأ نظت همالك أرقت امدنع

 قرفلاو .نيملسملا ةمذ نيبو امهنيب قرفلا امنإو «ةدحاو هيبن ةمذو هللا ةمذ
 الا ةمذ لعجو ءةمرحم نيرصاحملل هيبن ةمذو هللا ةمذ لعج نأ

 .ةزئاج ةمذ  داصلا رسكب

 لعجا نكلو» :هلوقل :اًرطخ نيرمألا لقأ ىلإ داشرإلا :ةيناثلا ©
 ذجو.ئلع لاقتو «ةمهم ةدعاق هذهو ءخلإ .٠ . .كباحصأ ةمذو كتمذ مهل
 باكترا نم دب ال ناك اذإ امهالعأ عفدل نيتدسفملا ىندأ باكترا :وه رخآ

 نوعي تیرا ارسم الو# :ىلاعت لاق «عرشلا اهيلع لد دقو ءامهادحإ

 ةهلآ بسف ٠ :ماعنألا] هةر را 35 هَل اوبس ولآ نود نم

 ؛هنع اًيهنم راص - لجو زع - هللا بس نمضت اذإ نكل «بولطم نيكرشملا
 ناك نإو «مهتهلآ بس نع توكسلا ةدسفم نم مظعأ هللا بس ةدسفم نأل ا

 0 تر

 .اهيلع لد لقعلا اًضيأو «مظعأ

 اذإ ا ىندأ كرت : يهو «ةلباقم ةدعاق هيفو

 امهب ذخألا نكمي ال ناتحلصم تعمتجا اذإف ءامهادحإ كرت نم دب ال ناك
 ذخف ؛امهكرت نكمي ال ناتدسفم تعمتجا اذإو ءامهالعأب ذخف اقبح

 . امهاندأب



 440 لَك هيبن ةَمْذو هللا ةمذ يف ءاج ام باب

 . هللا ٍليِبَس يف هللا مس اوُرْغا» : هلق : ةثلاثلا

 . «هّللاب َرَّمَك ْنَم اوُلَتاَق» : هلق : ةعبارلا

 .«مُهُلتاَقَو هللا ْنِعَتْسا» : لَ :ةسماخلا

 . ِءاَمَّلْعلا مكَُحَو هللا مك َنْيَب ُقْرَقلا : ةسداسلا

 اهنم دافتسي : هللا ليبس ىف هللا مسب اوزغا» :هلوق :ةثلاثلا ©

 .هعرش ىلع يشمتلاو صالخإلاو هللاب ةناعتسالا عم وزغلا بوجو

 لاتق بوجو اهنم دافتسي :«هللاب رفك نم اولتاق» :هلوق :ةعبارلا ©

 لب ءرفك نم الإ لتاقي ال هنأ ىنعملا سيلو «رفكلا مهلاتق ةلع نأو «رافكلا

 ديعلا ةالص دلب لهأ كرت اذإو «لتاقي ةاكزلا عنم نمف ؛لاتقلل ببس رفكلا

 تلتتقا اذإو .كلذب نورفكي ال مهنأ عم «ةماقإلاو ناذألا اذكو ءاولتوق
 بابسأ هل لاتقلاف ءتلتوق ؛هللا رمأ ىلإ ءىفت نأ امهادحإ تبأو ناتفئاط

 .رفكلا ريغ ةددعتم

 ةناعتسالا بوجو ديفي :«مهلتاقو هللاب نعتسا» :هلوق :ةسماخلا ©

 .هتّوُقو هلوح ىلع ناسنإلا دمتعي ال نأو «هللاب

 :ناقرف هيفو :ءاملعلا مكحو هللا مكح نيب قرفلا :ةسداسلا ©

 ال دقو بيصي دق ءاملعلا مكحو «كش الب بيصم هللا مكح نأ ١

 عي

 دهع يفامإ ؛عونمم هللا مكح ىلع نصحلا لهأ ليزنت ۲

 .زئاج وهف ؟هوحنو ءاملعلا مكح ىلع امأو ءاّقلطم وأ طقف هلي لوسرلا

 ام وأ ءاذك يف مالسإلا مكح ام :تفمل لاقي نأ يغبني ال :ةدئاف *

 لوقي الو «مالسإلا مكح بيصي الف ئطخي دق هنإف ؛اذك يف مالسإلا يأر



 س ۰ 445

 مكح :لأوقيق ؛دّيَمُي نكلو .ىطخي دق هنأل ا كح تشم

 '.سأب الف ؛حيرص حضاو صن وه اميف الإ اذكو اذك ىرأ اميف مالسإلا

 :لوقيف ؟ةغيملا لكأ يف مالسإلا مكح ام ا

 NE و : ةعباسلا .
 ْنَم:ئتح لب «ةباحصلاب اًصاخ سيل اذهو : ؟ال مآ هللا مكح قفاويأ

 . ةجاحلا دنع هللا مكح هنأ یری امب مكحي .نأ هل نإف ؛ مهدعب

 نا ع نك 1 5 5



 ¥۹ هللا ىلع ماسقإلا يف ءاج ام باب

 باب
 هللا ىَلَع ماَسْقإلا يف َءاَج ام

 ل ل الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 1 اللا

 فامسأ ةدع هل فلحلاو . .فلح اذإ مِسقُي مس ردصم :ماسقإلا

 00 1 ءدحاو ىنعمب اهلكو مَسَقَو «فلحو ةَيْلَأو «نيمي :يه

 َنِذَلِْلاظ :لاقو ء[اله :ةعقاولا] مرحلا عقرب ےيّقَأ لَن

 ا 1 گدخاوب ال :لاقو «نوفلحي : يأ ؛[١۲۲ :ةرقبلا] مها

 4 كرش کک لاپ توني » :ىلاعت لاقو ء[6١7١ :ةرقبلا] 4کیا

 .[67 :رونلا] ب دج راب اتا : ىلاعت لاقو ٦۲[« :ةبوتلا]

 اهنإ : ليقف ؛ «مسقأ الو :هلوق يف «ال# يف ملعلا لهأ فلتخاو

 َسْقَملا ىلع ءيشلا اذهب مسقأ ال :مالكلا ىنعم نإو «لصألا ىلع ةيفان

 نم نأل ؛فلكت هيف اذهو «مسق ىلإ جاتحي نأ نم حضوأ رمألا نأل ؛هب

 «ةدئاز ال نإ :ليقو .يفنلا ال تابثإلا اهلولدم نأ فرع ةيآلا أرق

 نم اهنأل ؛يناثلا ىنعمب اذهو «هيبنتلل 4ال» نإ :ليقو .مسقأ ريدقتلاو

 امل ةحص ال : يأ ؛رّدَّقُم ءيشل ةيفان اهنإ : ليقو .ةدئاز بارعإلا ثيح

 4لآ روي ميف أ و : یلاعت هلوق يف امك اذهو «ثعبلا ءافتنا نم نومعزت

 . هيبنتلل ةدئاز اهنأ باوصلاو «فلكتلا نم ءيش هيف ١[ : ةمايقلا]

 نأ هيلع فلحت وأ ءلعفي نأ هللا ىلع فلحت نأ : هللا ىلع ماسقإلاو

 .اذك هللا لعفي ال ؛هللاو وأ ءاذك هللا نلعفيل ؟هللاو : لثم «لعفي ال

 : ماسقأ ىلإ مسقني هللا ىلع مسقلاو

 ال اذهف ؛تابثإ وأ يفن نم هلوسرو هب هللا ربخأ امب مسقي نأ :لوألا
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 .؛هللاو :لشم «هلوسرو هب هلل ربخأ امب هنيقي ىلع ليلد اذهو «هب ساب
 نمل هللا رفغي ال ؛ هللاو : :لثمو ةنابنلا مري حاصلا يب هيعافلا نقع

 1 .هب كرشأ

 :رئاج اذهف ؛هبرب نظلا نسحو هئاجر ةوقل هبر ىلع مسقي نأ : يناثلا
 كلام نب سنأ ةمنع رضنلا تدب عّيبرلا ةصق يف كلذ لك يبنلا رارقإل
 ىلإ أومكتحاف «راصنألا نم ةيراج ةينث ترَّسك امنيح» ءامهنع هللا يضر
 ماقف ءاوبأف ءحلصلا مهيلع اوضرعف «صاصقلاب لت يبنلا رمأف لك يبنلا
 ' ةينث رسكت ال هللا لوسر اي هللاو ؟عّيبرلا ةينث رسكتأ :لاقف ءرضنلا نب سنأ

 ؛ !سنأ ايا للي لوسرلا لاقف يعرشلا مكحلا در هب ديري ال وهو «عيبرلا
 :ةينث رسكت ال ؛هللاو :لاق .نسلاب نسلا : ينعي د ؛«صاصقلا هلا باتک
 SS «٤عيبرلا

 . كلذ ىلع مشقأ صيخرو لاغ لك لذب

 ' لاقف ؛اوفعف وفعلا راصنألا بولق يف هلل ىقلأ ممصم هنأ اوفرع املف
 ةوقل وهف .2”«هربأل هللا ىلع مسقأ ول نم هللا دابع نم نإ» :ِلَك يبنلا
 هللا ىقلأف ؛عيبرلا ةينث رسكت ال نأ هللا ىلع مسِقأ هنظ نسحو هللاب هتاجر

 ا ا مامأ اوممص نيذلا ءالؤه بولق يف وفعلا
 1 .شرألا اوذخأو اوفعف

 رباه نأو «هللا دابع نم لجرلا نأب ةداهش هيل ةا لوسرلا ءانثف
 ةنجلا حير دجي هنأب : :لاق يذلا وهو ال فيكو «بولقلا هذه هل نّيلو همسق

 وأ فيسب ةبرض نيب ام نونامثو ٌعضب هب دجو دهشتسا املو «دحأ نود

 1 ا ف صو مدا «ةيدلا يف حلصلا باب «حلصلا) يف يراخبلا : :هجرخأ 41
 . هنع هللا يضر سنأ نع ؛(١١١٠ /۳ .«نانسألا يف صاصقلا تايثإ باب



 44 هللا ىلع ماسقإلا يف ءاج ام باب

 لاق :َلاَق ٍ؛ُهْنَع ُهَّللا َىِضَر هللا ٍدْبَع نب بّذلُج ْنَع

 ES ءِنآلْقِل هللا ْرِفْغَي آل ِهّللاَو : ّلُجَر َلاَق» :ِكي هللا ُلوُسَر

 نع هللا يضر هذه عّيبرلا ىهو هنا هتخأ الإ هفرعي ملو « حمرب ةنعط

 . مهعم انعو عيمجلا

 ول باوبألاب عوفدم ثعشأ بر» : ةا هلوق مسقلا اذهل اًضيأ لديو

 . «هربأل هللا ىلع مسقأ

 رَجَحَتو «سفنلاب باجعإلا وه هل لماحلا نوكي نأ :ثلاثلا مسقلا

 نأب كيشو وهو «مرحم اذهف ؛ىلاعت هب نظلا ءوسو لجو زع هللا لضف
 ثيدحلا فلؤملا قاس يذلا وه مسقلا اذهو ءمِسْفُملا اذه لمع هللا طبحي

 . هلجأ نم

 ديحوتلا باتكل ةمجرتلا ةبسانم
 رجحتو هعم بدألا ءاسأ دقف ؛ لجو زع هللا ىلع ىّنَأَت نم نأ

 لصأ يفاني امبرو «ديحوتلا لامك يفاني اذه لكو «هب نظلا ءاسأو هلضف

 # ذي خد

 ثيدح يف ركذ يذلا لجرلا نوكي نأ لمتحي  «لجر لاق» :هلوق

 ىلع لدي اذه :«نالفل هللا رفغي ال ؛هللاو» :- هريغ وأ يتآلا ةريره يبأ

 ««اوقدص لاجر نينمؤملا نم: لجو زع هللا لوق باب ءداهجلا) يف يراخبلا :هجرخأ )1١(

 ٠١١١/۳(. .ديهشلل ةنجلا توبث باب «ةرامإلا) يف ملسمو ©«

 يبأ نع ؛(١35؟4/4 «نيلماخلاو ءافعضلا لضف باب «ةلصلاو ربلا) يف ملسم :هجرخأ (۲)
 . هنع هللا يضر ةريره



 اهللا ىلع ماسقإلا يف ءاج ام باب : ا ۹

 .يّنِإ ؟ِنآلْقِل َرِفْعَأ ال نأ يَلَع ىلاي يِذّلا اَذ ْنَم : َّلَجَو ّرَع هللا لاَ

 '.هسفنب هباجعإو «لئاقلا اذه دنع هللا دابع راقتحاو ءهللا حور نم سأيلا

 يذلا رّفْغِملا نم ةذوخأم ءهنع زواجتلاو ٌبنذلا رتس :ةرفغملاو

 ش ١ .رتسو ةياقو هيفو «برحلا دنع سأرلا هب ىَطَغُي

 تا :«نم» :«نالفل رفغأ ال نأ يلع ىلأتي يذلا اذ نم» :هلوق

 ::؛ىلأتي»' ءأدتبم ربخ لوصوم مسا :«يذلا» ؛ةاغلم :«اذه ءأدتبم ماهفتسا

 نم ءاسأ نمل رفغأ ال نأ يتمعنو يلضف رجحتي يذلا اذ نم : يأ ؛فلحي'

 !يبأ ثيدح يف اطوسبم درو ثيدحلاو .راكنإلل مافهتسالاو «يدابع

 اکو ءهيمفن ىلع فرسم بحاص هلو انباع ناك اجلا اذه نأ یره

 ش أ :لاقف «بنذ ىلع اًموي هدجوف .رصقأ :لوقيف .ةيصعملا ىلع هاري

 - هللا رفغي ال ؛هللاو :لاقف ؟اًبيقر ّيلع تئعُبأ ؛يبرو ينلخ :لاقف

 DEN u انقر

 '«يبزو ٰينلخ :لاق هنأل'؛هبر نيبو هنيب اميف بوتيو بنذلا لعفي ناك
 ةرم هسفن هيلع هتبلغ مث اًحوصن ةبوت بات مث بنذلا لعف اذإ ناسنإلاو
 نأل ؛ةحيحص هتبوتف ةيناث بات اذإف «ةحيحص لوألا هتبوت نإف ؛ىرخأ
 ,ال نأ ةبوتلا طورش نم سيلو ءدوعي ال نأ 3 نأ ةبوتلا طورش نم
 .دوعي

 هن تاجو دك نوكي ذأ ان( لالا ر دق ینا لج اذهَو

 !هيلغ هللا لّضَمَتْف كرشلا نود ناك اذه هبنذ نأ وأ «ةبوتلاب ةرفغملا بابسأ

 هللا نأل ؛هل رفغي ال هنإف ؛ةبوت نودب تامو اًكرش ناك ول امأ «هل رفغف

 ل ١١١[. :ءاسنلا] ويب َكَرَش نأ ٌرِفْمَي ال هلآ نإ :لوقي

 .(007ص) يتأيس 4١



 ۰۱ هللا ىلع ماسقإلا يف ءاج ام باب

 ا ُهاَوَر .(َكَلَمَع ٌتطَبْحَأَو ُهَل ُبْرَمَع ْدَق

 طبحأ هللا نأ :ثيدحلا يف ةفاضإلا رهاظ ::كلمع تطبحأو» :هلوق

 هجوو .اًماع نوكي نأ هيف تالا فاضملا درفملا نأل ؛هلك هلمع

 نأ :- هللا دنع ملعلاو انمهف بسح  مومعلا ليبس ىلع هلمع هللا طابحإ

 لمع امب لالدإو «هلمعب باجعإ هسفن يفو هلل دبعتي ناك لجرلا اذه

 ناكرأ نم اًميظع اتكر:دقتفي دو لعب هللا نلع نكي هناك هللا نلع
 هلل اًدذبع نوكت نأ دب الف ؛عوضخلاو لذلا ىلع ةينبم ةدابعلا نأل ؛ةدابعلا

 نيذلا نم ريثكو «همالك نم َكْعَّلَب امبو هب كدّبَعَت امب - لجو زع
 نأ مهيلع بعصي دق هنأل «هيخّوب نودبعتي ال دق هب مهدبعت امب هلل نودبعتي

 5 هلوسر ةنسو هللا باتك نم أطخلا مهل نّيَبَت اذإ مهيأر نع اوعجري

 نم كغلب اميف اًدبع هلل نوكت نأ بجاولاو «هلجأ نم صوصنلا نوفُرَحُيو

 .ةيدوبعلا ققحت ىتح الماك اعوضخ هل عضخت ثيحب «هيحو

 هب رختفت تنك يذلا كلمع :يأ ؛«كلمع تطبحأ» ىنعم لمتحيو

 لطب ةءاسإ هيف تلصح اذإ لمعلا نأل ؛نوهأ اذهو «لجرلا اذه ىلع

 ثيح «لامتحالا اذه عنمي ةريره يبأ ثيدح رهاظ نكل «هريغ نود هدحو

 .رانلا ىلإ هب اوبهذا :لاق ىلاعت هللا نأ هيف ءاج

 ثيدح يف ةي هلوق صوصخلاو مومعلا لمتحي امم اذه ريظنو

 هلام رطشو اهوذخآ انإف» :ةاكزلا عنم نميف هدج نع هيبأ نع ميكح نب زهب

 هلام عيمج دارملا له ؛«هلام رطشو» :هلوقف .2"”ةانبر تامزع نم ةمزع

 *5١5(. /4 هللا ةمحر نم ناسنإلا طينقت نع يهنلا باب «ةلصلاو ربلا) يف ملسم :هجرخأ (1)

 ؛ 515 /۲ «ةمئاسلا ةاكز باب ءةاكزلا) يف دواد وبأو ؛(4 ۲١ /0) دنسملا» يف دمحأ :هجرخأ قفز

 لماوع يف سيل باب «ةاكزلا) يف يمرادلاو ((10 / «ةاكزلا عنام ةبوقع باب «ةاكزلا) يف يئاسنلاو

 .-يبهذلا هقفاوو ءامهطرش ىلع هححصو -(۳۹۸ /۱ «ةاكزلا) يف مكاحلاو ( ١ ؛ ةقدص لبإلا

 يدنع وه :لاقف ؛هدانسإ نع  دمحأ يأ  لئسو» :(۷ )٤/ «ينغملا» يف ةمادق نبا لاقو

 . «دانسإلا حلاص
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 وُبَأ لاق .ٌدِباَع ُلْجَر َلِئاَقلا د َرْيَرُه يبأ ٍثيِدَح يِفَو

 .؟9نئرخآَو هايد ثقب ملك َمَلكت١ :ةَريره

 نورشع هدنع ناك اذإ :ًالثمف ؛نيرمألا لمتحي ؟هتاكز عنم يذلا هلام وأ
 لبإلا نم اًرشع ذخأت لهف ؛ةاكزلا عنمف ءهايش عبرأ اهتاكزف «لبإلا نم
 ذخأن: دوقنو مدغو رقب نم ىرخأ لاومأ هدنع ناك اذإ وأ ءةاكزلا عم طقف
 هلام فصن ذخأن : ليقف :كلذ يف فلتخا ؟ةاكزلا عم كلذ عيمج فصنا

 هنأ حجارلاو .لاملا عيمج فصن ذخأن : ليقو 0
 هلك لاملا فصن ٌدْخأ ناك نإف «ةحلصملا بسح مامإلا يأر ىلإ عجار
 يذلا لاملا فصن ذخأ ؛الإو ءهلك لاملا فصن َّذَخأ ؛عدرلا يف غلبأ

 .ةفلاخملا هيف تلصح

 ا ا #%

 '..كل هللا رفغي ال ؛هللاو :هلوق ينعي a :هلوق

 ا اوبنتجا» :ثيدح هنمو أ :يآ :«تقہوأ» 2

 . تاكلهملا .: يأ ۽ "«تاقبوملا

alي ؛هلمع طبح نم نأل ترا  

 باپ بالا يف دواد او «(۳۲۳/۲) دمحأو ((90) «دهزلا» يف كزابملا نبا : :ةجرخأ 0(
 يبأ نباو ء(١۳۸ )۱٤/ ۳۸٤ «ةنسلا حرش» يف يرغبلاو ۷/١ ١ ءيغبلا نع يهنلا يف
 )٤٥(. «هللاب نظلا نسح» يف ايندلا

 .«نسح هدانسإو» :(475/5) «ةيواحطلا حرش» يفو

 .(006/1) قبس (0)



 e۳ هللا ىلع ماسقإلا يف ءاج ام باب

 ٠ لئاسَم هيف :

 . هللا ىَلَع يللا َنِم ُريِذَحَتلا : ىلوألا

 .ِهِلغت ِكاَرِش ْنِم اًنيَحَأ ىَلِإ برأ راثلا ُنْوَك : يناثلا
 . كلذ ُلْئِم َةَّجلا َّنَأ : ةثلاثلا

 ذايعلاو رانلا لهأ نم هنأل ؛رهاظ رمألاف ؛هترخآ تقبوأ اهنوك امأ

 اهيف بستكا ام يه ةقيقح ناسنإلا ايند نألف ؛هايند تقبوأ اهنوك امأو «هللاب

 وا نإ © راو + ىلاعت لاق «ةزاببخ يهفءالإو احلام دنع

 4 راب اََصاَوتَو نحل أَوصاوتَو تحيل اوليعو وَما نيل الإ 2 رخ یک
 م میله مشا اوری بزا ریل َّنِإ لف :لاقو ء[۳ ١ :رصعلا]

 ناميإلل قفوي مل نمف ء[١٠ :رمزلا] 4ٌنسْلا نامل ٌوْه كلذ الآ ميم
 ٍناف ءيش لكو «ءانفلل اهلآم نأل ؛ةقيقح هايند رسخ دقف ؛حلاصلا لمعلاو

 ّرَم هدجت كرمع نم قبس امم كل لصح امب اذه ربتعاو «دجوي مل هنأكف
 ىلإ نكري الثل - لجو زع هللا ةمكح نم اذهو «نكي مل هنأكو كيلع

 .ايندلا

 فلؤملا هيلإ راشأ يذلا ثيدحلا يف ينعي :«ةريره وبأ لاق» :هلوقو

 لا همر

3# 2 2 

 : لئاسم هيف

 ىلأتي يذلا اذ نم» :هلوقل : هللا ىلع ىلأتلا نم ريذحتلا : ىلوألا ©

 .كلذب هلمع طبحأ هنوكو ؛«نالفل رفغأ ال نأ يلع
 .هلعن كارش نم اندحأ ىلإ برقأ رانلا نوك :ةيناثلا ©

 امهركذ ناتللا ناتلأسملا ناتاه :كلذ لثم ةنجلا نأ :ةثلاثلا ©



o4هللا ىلع ماسقإلا يف ءاج ام باب ْ  

 ..ٍةَمِلكلاِ , ملكتي لجرلا نإ إ» :ِهِلْوَقِل ٌدِهاَش هيف :ةعبارلا

 .هرخآ ىلإ

 مث «هسفن ىلع فرسملل ةرفغملاو ينَتُملا لمع ظوبح نم ناذخؤت فلؤملا
 نأ :هنع هللا يضر دوعسم نبا نع يراخبلا هاور ثيدح ىلإ راشأ

 ' لثم رانلاو ءهلعن كارش نم مكدحأ ىلإ برقأ ةنجلا» :لاق ايب يبنلا

 : يذلا لعنلا ريس :كارشلاو ءرانلا وأ ةنجلا بيزقت امهب دصقيو ««كلذ

 2 . عباصألاو ماهبإلا نيب نوكي

 ىلإ 2. ...ةملكلاب ملكتيل لجرلا نإ» :هلوقل دهاش هيف :ةعبارلا ©
 نأ'ىري ام ةملكلاب ملكتيل لجرلا نإ» :ثيدح ىلإ فلؤملا ريشي

TTنيب امم دعبأ» وأ  

 ' ببسي ذقف ؛ناسللا ةلزم نم رذحلا هيف اذهو «"«برغملاو قرشملا

 . هيلجر نيب امو هييخَل نيب ام يل نمضي نم» :غ6 يبلا لاق اذهلو «كالهلا
 .« هناسل ينعي اذه كيلع فك» :ذاعمل لاقو «””«ةنجلا هل نمضأ
 اي كمأ كتلكث» :ل لاق ؟هب ملكتن امب نوذخاؤمل انإو !هللا لوسر اي :تلق

 .- مهرخانم ىلع :لاق وأ - مههوجو ىلع رانلا يف سانلا بكي لهو !ذاعم

 . 2906! ؟مهتنسلأ دئاصح الإ

 كحضيل ةملكب ملكت نميف باب ءدهزلا) يف يذمرتلاو 40796 «۲۹۷/۲) دمحأ :هجرخأ )١(
 يف ناسللا فك باب «نتفلا) يف هجام نباو «- ؟بيرغ نسح» : لاقو 077/17 «سانلا اهب

 : .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع 4011/7 «قنتفلا

 اهب يرهي اهيف ام نيبتي ام ةملكلاب ملكتيل دبعلا نإ" :ملسم دنع هظفلو «ةريره يبأ ثيدح (؟)
 .«برغملاو قرشملا نيب ام دعبأ رانلا. يف

 ش باب دهزلا) يف ملسمو ۱۸٦/٤(« ءناسللا ظفح باب «قاقرلا) يف يراخبلا :هجرخأ

 : 1 2020 ءرانلا يف اهب يرهي ةملكب ملكتلا

 : .هنع هللا يضر دعس نب لهس نع ؛(185/4) قباسلا عضوملا يف يراخبلا :هجرخأ (۳)

 د هححصو - :(۲۸۷ .؟585/4) مكاحلاو 0/1 ص) «دابعلا لاعفأ قلخ» يف يراخبلا': :هجرخأ )٤(



 همم هللا ىلع ماسقإلا يف ءاج ام باب

- 

 يوما ٍهَركَأ ْنِم َوُه ِبَبَسب ُهَل رَفْغُي ْدَق َلُجَرلا نأ :ةسماخلا

 ةاعد نم ثدحي امك ؛هب ىدتقي نمم ةلزلا هذه تناك اذإ اميس الو

 . ةمايقلا موي ىلإ هعبت نم رزوو هرزو هيلع نإف ؛هللاب ذايعلاو لالضلا

 :هيلإ رومألا هركأ نم وه ببسب هل رفغي دق لجرلا نأ :ةسماخلا ©

 اهلعلو ثيدحلا نم يل رهظت مل هذهو «بينأتلا اذه ببسب هل رفغ دق هنإف

 وه ءيشب هل رفغي دق ناسنإلا نأ كش الو .«هل ترفغ دق» :هلوق نم ذخؤت

 بيک # :ىلاعت لاق هللا ليبس يف داهجلا لثم لا رومألا هركأ نم

 َىَسعَو مڪي وهو انيك شرک نآ قو مک رک وهو لاتقا مڪي
 .[515 :ةرقبلا] مل رَ وهو اس اوب نأ

 ان ا ان

 . تماصلا نب ةدابع نع ؛_ يبهذلا هقفاوو ءامهطرش ىلع =

 /۷ ءةالصلا ةمرح يف ءاج ام باب «ناميإلا) يف يذمرتلاو )۲۳٣/۵(« دمحأ :هجرخأو

 /" «ةنتفلا يف ناسللا فك باب «نتفلا) يف هجام نباو «- "١ حيحص نسحال :لاقو _ ( ۰

 . داعم نع ءلئاو يبأ قيرط نم ؛(۳٠ /۳) ةنآرقلا ماكحأ» يف صاصجلاو «25

 ةفحتا يف امك ؛(؛ىربكلا» يف يئاسنلاو «(210) يسلايطلاو ,2(؟؟7/0) دمحأ :هجرخأو

 .ذاعم نع «لازنلا نب ةورع نع «ةبيتع نب مكحلا قيرط نم ؛(١٠4 /۸) «فارشألا

 نع «منغ نب نمحرلا دبع نع «بشوح نب رهش قيرط نم ؛(۲۳۹/۰) دمحأ :هجرخأو
 . ذاعم

 )٥۲۹/۳(. يرذنملل «بيغرتلا»و ٩(, مقر) ثيدح حرش «مكحلاو مولعلا عماجلا :رظناو
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 ذل عجز TT َلَّوْسَر ايا: 0 انك اک لا
1 

1 el دل ماطر ام وو ETO 

 لعج : لطألا ىف ةعافشلاو هل اعفاش هلعج : يأأ ؛ءيشلاب عفشتسا

 ١.. .هنع ةرضم عفد وأ هل ةعفنم بلجب ريغلل طسوتلا يهو ءاَعفش درفلا

 ديحوتلا باتكل بابلا ةبسانم

 لعج هنأل ؛- لجو زع هلل صقنت هقلخ ىلع هللاب عافشتسالا نأ

 نأ جاتحا ام ةبترم ىلعأ ناك ول ذإ ؛هيلإ عوفشملا ةبترم نم ىندأ هللا ةبترم

 ىلإ هقلخ نم دحأل عفشي ال - لجو زرع هللاو اًرمأ هرمأي لب ا ل

 كلذ كي يبنلا ركنأ اذهلو ءاعفاش نوكي نأ نم مظعأو لجأ هنأل ؛دحأ

 وا با يو تا ر وو «يبارعألا ىلع

 ىلع بلاغلاو «ةيدابلا ناكس مهو «بارعألا دحاو.: «يبارعأ» :هلوق

 هللا لزنأ ام دودح اوملعي ال نأ ىرحأ مهنأل ؛ءافجلا بارعألا

 ؛«تكهن» :؛لاومألا تكلهو «لايعلا عاجو «سفنألا تكهن» :هلوق
 زطملا ةلق نم : يأ ؛«لاومألا تكلهو «لايعلا عاجاو .تفعض : يأ

 يتلا ةيونعملاو ةيسفنلا ةوقلا فعض ببسب سفنألا ُفْعَضَف «بصخلاو

 .هاعرت ام دجت مل اهنأل ؛لاومألا



 1 2 ےک ا ا كح ¥۰ هقلخ ىلع هللاب عفشتسُي ال باب
 لامك .ِهللا ىَلَع كبو ءَكيَلَع هللا عض اإ ٍ؛َكْبَر اتل تشتشاف
 0 RS «! هللا َناَحْبُس !هللا َناَحْبُس» : يللا
 م

 ال اذهو ءانيقسي نأ هللا نم بلطا :يأ :«كبر انل قستساف» :هلوق
 .ءاعدلا ةباجإ لئاسو نم هتباجإ ىجرت نمم ءاعدلا بلط نأل ؛هب سأب

 كنيبو اننيب ةطساو هلعجن :يأ :«كيلع هللاب عفشتسنا :هلوق
 ةبترم نم ىندأ ةبترم يف هللا ةبترم لعج هنأ يضتقي اذهو ءانل هللا وعدتل
 1 .ةلك لوسرلا

 اًعفاش نوكت نأ كنم بلطن :يأ :«هللا ىلع كب عفشتسنوا :هلوق
 .حيحص اذهو ءانل هللا وعدتف ءهللا دنع انل

 «لوقلا اذهل اًماظعتسا كك هلاق :«!هللا ناحبس !هللا ناحبس» :هلوق
 نيب اًعفاش هلعج نم هب قيلي ال امع لجو زع - هلل اًهيزنتو «هل اًراكنإو
 هنأ ىلع بوصنم ردصم مسا :«ناحبس»و .ب لوسرلا نيبو قلخلا
 ردصملا ىنعمب ةملكلا تءاج اذإو ءاَحيبست حبسي حبس نم قلطم لوعفم
 ملك ردصم مسا مالك :لثم ءردصم مسا يهف ؛هفورح اهيف سيلو
 .ميلست ردصملاو مَّلَس ردصم مسا مالس :لثمو «ميلكت ردصملاو
 الف ءاّضيأ لماعلا فذحو بصنلا مزال وهو .قلطم لوعفم :«ناحبس)و
 .هوحنو رعشلا يف اًردان الإ اًناحبس هللا تحبس :لوقت الف «لعفلا عم يتأي
 ةلثامم وأ «بيع وأ ءصقن نم هب قيلي ال امع هللا هيزنت :حيبستلاو
 .كلذ هبشأ ام وأ .قولخملل

 ةلثامم نأل ؛بيعلاو صقنلا عم قولخملا ةلئامم لخذأ تئش نإو
 :رعاشلا لاق امك ٍءاًصقان هلعجت صقانلاب لماكلا ةنراقم لب ءصقن صقانلا

 افلا نم ىفْنأ فيلا نإ لبق اذإ ا مشت ا
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أ و هوجو يف كلذ فرع ىَنَح ْحّبَسَي لارا
 لاق مث :ةناكم

 E RAs aa !كَحَِو»

 انهعراشم يذلا لار ىلع هه كلف اذإ :«لاز امف» :هلوق

 فلي كار ا :ىلاعت هلوقك ؛رارمتسالل اًديفم اًنابِْإ يفنلا راص ؛لازي

 5 عر اضعلا يف ىلاعت هلوقكو «ةيآلا ٠١[ :ءايبنألا] 5 . مهلوعد .
 رو ےس

 ةلمجو ١١9[. ء٠1۱۸ :دوه] ر مج نم لإ يفلت نوار

 0 ۰ .لاز ربخ : 1حبسيلا

 يف هرثأ فرع :يأ :«هباحصأ هوجو يف كلذ فرع یتح) :هلوق

 لثم يف حبسي ال اب هنأ اوفرع مهنأل ؛كلذب اورثأت مهنأو «هباحصأ هوجو

 زكذ'لجرلا نأ انه حيبستلا هجوو ءميظع رمأل الإ هرركي الو عضوملا اذهل ٠

 امع هل اهيزنت هبر لَك يبنلا حّبَسَق ؛ىلاعت هلل صُقنَتلا نم ءيش اهيف ةلمج

 يف هباحصأو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ناك اذُهلو «ةملكلا هذه همهوُت

RR 

 هللا نأو 3 لو هلل اًميظعت ؛اوربك ارس اولع اذإو ءمهتافص

 : . ضرألاو تاوامسلا يف ءايربكلا هل يذلا وه ىلاعت

 :هريدقت :فوذحم لماعب بوصنم : :حيو :«(كحيو» :هلوق

 نع عع رادو .«كحيو :لاقيف ؛فاضت ةراتؤ . كحتيو هللا كمزلأ

 وأ هحيو :لاقيف ,ءأدتبم اهنأ ىلع عفرت ةراتو «كل اًحيو :لاقيف ؛ ةفاضإلا

 ( .ىنعملا يف ةبراقتم اهلك سيوإو ليوو يهو ا

 | :كحيو ىتعمف . .ديعو ةملك ليوو «محرت ةملك حيو نإ :لاق ةغللا

 ىلع لدت تاملكلا هذ لك ؛ لاق نم مهنمو . .كيلع نحأو كل محرتأ

 ءاقرش الع اذإ ريبكتلا بابو ءاّيداو طبه اذإ حيبستلا باب ءداهجلا) يف يراخبلا :هجرخأ (1)

 ا .امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع ؛( /؟
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 هللاب ُعَمْشَتْسُي ال ُهّنِإ ءَكِلُذ ْنِم مَا هللا َنَأَش َّنِإ ؟ُهّللا اَم يِرْدَنَأ

 وا ا ور فيولا كو هل وملح ىلع

 اذهل اَمُْحَرَت ةي هلوق نوكي محرتلا ىنعمب حيو نأ ىنعم ىلعف .ريذحتلا

 .هللا ردق فرعي مل هنأك «مالكلا اذهب ملكت يذلا لجرلا

 هللا نأش :يأ ؛ميظعتلا ماهفتسالاب دارملا :«هللا ام يردتأ» :هلوق

 نوكيف ؛هب لهاج تنأ لب هللا ام يردت ال :ىنعملا نأ لمتحيو «ميظع

 . يفنلا ماهفتسالاب دارملا

 نأل ؛لمعلا نع «يردت»ل ةقلعم ةيماهفتسا ةلمج :4هللا ام» :هلوقو

 مظعأ هتمظعو هللا رمأ نإ :يأ :«كلذ نم مظعأ هللا نأش نإ» :هلوق
 .ظفللا اذهب تج ثيح ترّوَصت امم

 نوكي نأ هنم بلطي ال : يأ :«دحأ ىلع هللاب عفشتسي ال هنإ» :هلوق

 ‹فعض هيف ثيدحلا اذهو «هئايربكو هتمظع لامكل كلذو «دحأ ىلإ اًعيفش

 . كيلع هللاب عفشتسن :لوقي نأ دحأل زوجي ال هنأو « حيحص هاثعم نكلو

 «ةيمهجلا يف باب «ةنسلا) يف دواد وبأو ۲۲٤(« /؟) ؛ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا :هجرخأ )١(

 «يسيرملا ىلع ضقنلا»و ١1( ؛ص) ؛ةيمهجلا ىلع درلا» يف يمرادلا نامئعو ٥
 «ةنسلا» يف مصاع يبأ نباو :«7١223”ص) ؛ديحوتلا» يف ةميزخ نباو ء(١٠٠ ء۸۹ص)
 )٠١٤۷(« ؟ريبكلا» يف يناربطلاو )١١(« «شرعلا» يف ةبيش يبأ نب دمحمو «(515)

 يوغبلاو ء(518 :411) «ءامسألا» يف يقهيبلاو 20794 «۳۸) «ءافعضلا» يف ينطقرادلاو

 «(180 1814 )١/ ؟لامكلا بيذهت» يف يزملاو ء(١۷١ )١/ ٠٠۷١ ؛ةنسلا حرش» يف
 .(۳۹ - ”77,ص) «ولعلا» يف يبهذلاو

 )1١/1١"(. «هریسفت» يف ريثك نبا هبرغتسا ثيدحلاو

 «نابح نبا ريغ هقثوي مل هنإف ؛دمحم نب ريبج ةلاهجو «قاحسإ نبا ةنعنع ثيدحلا يفو

 .؛طيطألا ثيدح يف طيلختلا هوجو نايب» :هامس ءزج ركاسع نبا ظفاحللو
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 ۱ ' :لئاسُم ۾ هيف ©

 اكِنَلَع هّللاب ب ٌعِفْشَتْسَلا : :َلاَق نم ُهُراَكْنِ : ىلوألا

 هذه ْنِم ا هوجو يف فرع اًرُمْعَت هري :ةيناثلا

 .ةملكلا

 اذهو ,"”هوطعأف هللاب لأس نم» :هلَي يبنلا لاق ذق سيلا :ليق نإف 85

 نكي ب ازئاج هللاب لاؤسلا نكي مل ول ذإ ؛هللاب لاؤسلا زاوج ىلع ليلد
 :؛ ؟اًبجاو لئاسلا ءاطعإ

 ا اا اولا
 .نأ ىلع لدي لب ءعافشتسالا فالخب لوؤسملا ةبثرم نم ىندأ هب لوؤسملا

 ءاملعلا ضعب نأ ىلع .ىطعأ هب لئس اذإ ثيحب «ةميظع هب لوؤسملا ةبترم
 هللا ةعيرش ىضتقمب ًالاؤس مكلأس نم :يأ ؛؛هللاب مكلأس نم :لاق

 دقو «حصأ لوألا ىنعملاو .هللاب كلأسأ :لاق نم ىنعملا سيلو «هوطعأف

 + .“"«نسحلا نوللا كاطعأ يذلاب كلأسأ» :كلملا لوق يف هلثم درو

 نم ذخؤت :«كيلع هللاب عفشتسن» :لاق نم ىلع هراكنإ :ىلوألا ©

 دحأ ىلع هاب عقم الا :هلوقو هللا ام يردتأ !هللا ناحبس» :هلوق.

 أ . ؛هقلخ نم

 :ةملكلا هذه نم هباحصأ هوجو ىف فرع اغ هربغت : ةيناثلا ©

 . (۹٤۳ص) قبس 0(

 .(۲۸۹ص) هجيرخت قبس (۲)



 ۱۱ هقلخ ىلع هللاب عفشتسُي ال باب

 .ههّللا ىَلَع َكِب ُمِفْشَعْسَت» :ُهَلوَق ِْيَلَع كني مَل هلأ : ةثلاثلا

 . (!هللا َناَحْبْس) ريِسْفَت ىَلَع ُهيِبنَتلا : ةعبارلا
e َءاَقْسِتْسالا لل ُهَنوُلَأْسَي َنيِمِلْسُملا نأ :ةسماخلا 

 .«؛هباحصأ هوجو يف كلذ فرع ىتح حبسي لاز امف» :هلوق نم ذخؤت

 هوجو يف فرع ىتح ريغت هنأ ىلع لدي اذه هللا ناحبس رركي هنوكو

 ةميظع ةملك ةملكلا هذه نأ ىلع ليلد اذهو «ةملكلا هذه نم هباحصأ
 . ةركنم

 :لاق هنأل :؛هللا ىلع كب عفشتسن» :هلوق هيلع ركني مل هنأ : ةثلاثلا ©
 عفشتسن» :هلوق نع تكسو «كلذ هيلع ركنأف ؛دحأ ىلع هللاب عفشتسي ال

 يف ءاج اذإ : يهو ةدعاق انهو «كلذ زاوج ىلع لدي اذهو «؛هللا ىلع كب

 مل ام نأ ىلع لد ؛ضعب نع تككّسو اهضعب رکنا ؛ءايشأ ركذ صوصنلا

 الع انَدَجَو ْأوُلاَف مف لَم اوف الو :ىلاعت هلوق كلذ لاثم «قح وهف رکنی
 ركنأف ؛[۲۸ :فارعألا] 4 لَمَحَتْل راي ال هلأ تإ لف أبي انسا او انَآباَ
 لدف ؟ 41521 الع دمو ا عامك اپ را لول : مهلوق
 ةَ :لوق نع لاق ثيح «فهكلا باحصأ ددع اهلثمو فخ اهنأ لع
 نع تكسو «4بِيَعْلاب امر م ک مُهُنوَس هس تولوقتو مهب دُعا

 YY] : فهكلا] 4 هببلَك مهن ماو ٌدَعبَس# :لوق

 إ١ :هلوق نأل :«!هللا ناحبس» ريسفت ىلع هيبنتلا :ةعبارلا ©

 . ةحطملا كلت ياب امنع زف هنأ" ىلع لي ةمظعا لا نأش

 لاح ىف اذهو :ءاقستسالا هنولأسي نيملسملا نأ :ةسماخلا ©

 هسفنب هلمع عطقنا ةه هنأل ؛هنولعفي اونوكي ملف هتافو دعب امأ «هتایح

 هللا يضر باطخلا نب رمع دهع يف ُبْدَجلا لصح امل اذهلو «هتدابعو



 هقلخ ىلع هللاب عفشتسُي ال باب ۱۲ ٠

 ا اا ا ال ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا الل

 ءانيقستف انيبنب. كيلإ ! لسوت انك انإ !مهللا» د مالا ا هنا

 موقيفا سانا را ناك رجع نأ :تاياورلا ضب يف ءاج الر «هنم

 .وعديف

 تاج ناك يذلا يعل نجلا ع نورت ةصقلا نأ فرعن اذهبو

 !هللا لوسر اي مكيلع مالسلا :لاقف «يبارعأ ءاجف ايب يبنلا ربق دنع

 هلأ اوراق كوا حُهَشنا اول ذإ مُكَت هنأ ْوَلَو## :لوقي هللا تعمس

 دق ىنإو ]4 : ءاسنلا] 1 4م سَ ادي دل 0 را

 5 نضال حب جراب

 مركلاو دوجلا ةو فافخلا ةف هنكاس تنأ ربقل ءادفلا يسفن

 .مونلا يف يي يبنلا تيأرف « ينيغ ينتبلخف : يبتعلا !لاق «فرصنا مث

 .هل رفغ دق هللا نأ يبارعألا رشب ب !يبتع اي : : لاقف

 قا «لوهجم اهبحاص نأل ؛اهل ةحص ال ةلطاب ةياورلا هذهف

 ذإ ممن ولو : :ةيآلا نأل ؟حصت نأ نكمي الو «نولوهجم هنع اهاور

 ل ,كاذإ» فالخب ىضم امل ؛ذإدو ءاوملظ اذإ :لقي ملو ارل

 م ا ا يضر

1 600 

 شنا نع 41 ءءاقستسالا مامإلا سانلا لاس باب «ءاقستسالا) يف يراخبلا :هجرخأ (۱)

 .هنع هللا يضر



 o1۳ هقلخ ىلع هللاب عفشتسُي ال باب

 :ثيدحلا دئاوف نمو

 مزلتست يتلا فاصوألا بلطلا دنع ناسنإلا مدقي نأ يغبني هنأ ١

 .«سفنألا تكهن» :هلوقل ؛ هيلع فطعلا

 .محرتلل «حيو» نإ :انلق اذإ بنذملا ىلع محرتلا - ؟

3 E2 د 



 ديحوتلا ىمح لك يبنلا ةيامح يف ءاج ام باب ه4

 باب
 ٍديِحْؤّتلا ىَمِح لي ّيِّنلا ِةَباَمِح يِف َءاَج ام

 ِكزشلا قرط ِهَّدَسَو

 يف كلا : لاق هم لل ب هللا دنع نع

 E Gg n هللا ُديَسلا»

 ديحوتلل بابلا ةبسانم .

 «ديحوتلا تابثإ ىلع هباتك نم ىضم اميف هللا همحر فلؤملا ملكت امل
 بجاولا نأو «ديحوتلا اذه ىمحي ام ركذ ؛هلامك ىفاني وأ هيفاني ام ركذ ىلعو

 ..ةبئاش لك نم ًاصلاخ نوكيل ظافلألا يف ىتح هجو لك نم كرشلا قرط دس

 #Fانف ع  

 ىلع مدق دفولا اذه نأ رهاظلا : ؛رماع ينب دفو يف تقلطنا» :هلوق
 كلذلو ماعلا كلذ يف ترثك دوفولا نأل ؛ عساتلا ماعلا يف يب يبنلا ٠

 .دوفولا ماع ىّمسُي

 E Ob «فرشلاو ددؤُسلا وذ :ديسلا :«انديس تنأ» :هلوق

 هل ؛لِعْيَف نزو ىلع ةهبشم ةفص :ديسو .ههبشأ امو رخفلاو ةمظعلا

 | .ةدئاز ىلوألا '

 ثيح «عقوتملا وه امك مكديس هِي لقي مل : هلل ديسلا» :هلوق

 :نيهجول انديس مهلوق ىلع در هنإ



 هاو ديحوتلا ىمح اب يبنلا ةيامح يف ءاج ام باب

 يا ا جب RnR .؛ىَلاَعَتَو َكَراَبَت

 «مومعلل (لأ) نأل ؛(لأ) نم دافتسملا مومعلا ةدارإ :لوألا هجولا

 ديسلا نكلو ؛ لجو زع هللا وه ةقلطملا ةدايسلا هل يذلا نأ :ىنعملاو

 ديس «نالف ينب ديس : لثم «هيلإ فاضملا رابتعاب اديس نوكي فاضملا

 . كلذ هبشأ امو ءرشبلا

 لك ديس نأل ؛هيلإ فاضملا سنج نم هنأ مهوتي الئل : يناثلا هجولا

 ؛دمصلا يناعم نم يهو «ىلاعت هللا ءامسأ نم ديسلاو . . هسنج نم ءىش

 امو «؟”ةددؤسو هملحو هملع يف لماكلا هنأب دمصلا سابع نبا رسف امك

 ؛كلذب مهل نذأ لب «(اندیس تنأ» : : مهلوق نع يَ مههني ملو . كلذ هبشأ

 ناطيشلا مهيرجتسي نأ مهاهن نكل «مكلوق ضعب وأ مكلوقب اولوق :لاقف

 ةدايس انديس نأل ؛ةقلطملا ةماعلا ةدايسلا ىلإ ةصاخلا ةدايسلا نم اوقرتيف

 . ةفاضم ريغ ةقلطم ةماع ةدايس «ديسلا»و «ةفاضم ةصاخ

 هتاكرب ترثك :يأ ؛كرابت ىنعم :ءاملعلا لاق :«كرابت» :هلوق

 :لاقي الف ؛هللا الإ هب فصوي ال لعفلا اذه نإ :نولوقي اذهلو «هتاريخو

 تكرابت تنأ) :ةماعلا لوقو .هللاب صاخ فصولا اذه نأل ؛نالف كرابت

 امنإو ؛« لجو زع - هللا ىلإ ةبسنلاب هنوديري ام اذهب نوديري ال (انيلع

 ناك اذإ ناسنإلا ىلإ اهتفاضإ حصي ةكربلاو «كئيجم نم ةكرب انباصأ نوديري

 ةشئاع دفع ببسب مميتلا ةيآ تلزن نيح ريضح نب ديسأ لاق «ءكلذل ًالهأ

 . ""«ركب يبأ لآ اي مكتكرب لوأب هذه ام» :اهنم عاض يذلا

 )۷٤٤/۳۰(. ريرج نبا :هجرخأ (۱)

 يف خيشلا يبأو «متاح يبأ نباو ءرذنملا نبال هازعو هروشتملا ردلا» يف يطويسلا هدروأو

 ."تافصلاو ءامسألا» ىف ىقهيبلاو ««ةمظعلا»

 يف ملسمو ١15/١(: ءفسوي نب هللا دبع انثدح باب «مميتلا) يف يراخبلا :هجرخأ (۲)

 . اهنع هللا يضر ةشئاع نع 0 «مميتلا باب «ضيحلا)



 ديحوتلا ىمح و يبن ةيامح يف ءاج ام باب 4 ۰ ه5

 ذأ كلوب اولوف» : َلاَمُف .ًالوط اتمَطْعأَو « «لضُ اًمَنَضُفَأَو :اَنْلُق

 ا ا هور . (ٌناَطِيَشلا ْمُكئَيِرْجَتْسَي لَو مكر
0 ۳ 00 
 ديج

 .انلضف نم لضفأ كلضف يآ ': «انلضفأو» :هلوق

 لا 17 ا ی لوط انمظعأو» :هلوق
 4«تكلصخلا حب عڪس نأ لوط مو عطتني ْمَّل نم و9 :ىلاعت لاق
 ولأ لاو بدلا رفع :ىلاعت لاق ءةمظعلا ىنعمب نوكيو [76 :ءاسنلا]

 ١ .ىنغلاو ةمظعلا يذ :ي i : رفاغ] لوطا ىذ باقل ٍديِدَّس'

 امك نِذإلإو ةحابإلل رمألا : ا مكلوقب اولوق» :هلوق

 ءانلضفأ ت تنأ وأ انديس تنأ م : ينعي : ؟مكلوق اولو :هلوقو

 e . كلذ هبشأ امو

 نأو  «يرارل نم كي نوكي نأ لمتحي : «مكلوق ضعب وأ" :هلوقو

 .هضعب ىلع اورصتقا : يأ ؛ثيدحلا ظفل نم نوكي

 ؛هلعجو هبذج با يش ياللا ىف سجلوا :هلوق

 الوق اولوقت نأ ىلإ مكُئَبِذَجيو ناطيشلا مكنليمنسي ال :يأ ؛هعم يرجي
 ال يذلا رمألا نع مهاهنو ؛لعفي نأ يغبني ام ىلإ ةي مهدشرأف ؛اًركنم
 : :ةياهنلا يف لاقو .ضقنلا وأ صقنلا نم ديحوتلل ٌةيامح ؛ لعفي نأ يغبني

 لوح : يأ ؛اًيرج مكذختيف مكنبلغتسي ال : : يآ ؟«ناطيشلا مكنيرجتسي الد

 .اليكوو:

 .,(41”7ص) قبس ()



 ¥\o ديحوتلا ىمح ٌةيَي ىبنلا ةيامح يف ءاج ام باب

 ا يعم عمرو و معمم عع عع ولولا

 قيرط لك دسو ديحوتلا ةيامح ةي يبنلا دارمف ؛نيريسفتلا ىلعو
 ربكأو مظعأ ركنملا ناك املك مظعت ركنملا نم ةيامحلاو «كرشلا ىلإ لصوي
 يبنلا هامح كرشلا باب نأ دجت اذهلو . .دشأ سوفنلا يف هيلإ يعادلا ناك وأ
 ةعيرذ نوكي نأ نكمي قيرط لك دس ىتح ةغلاب ةيامح مالسلاو ةالصلا هيلع

 تعنم ىتح «ةميظع ةيامح يمح انزلا باب اًضيأو «بونذلا مظعأ هنأل ؛ ؛ هيلإ
 كلذ ما امو مرحي الب لجرلاب اهترلكو ةجولا تحك جرجا نع نم ةأرملا
 اًضيأ ابرلا باب يفو «هبلطت سوفنلا نأل ؛انزلا ىلإ ةعيرذ كلذ نوكي الئل
 ربلا نم اَيْيَط اًعاص لجرلا يطعيل لجرلا نإ ىتح ؛ةميظع ةيامحب ابرلا يمح
 . ملظ هيف سيل هنأ عم ءامرحم اًبر كلذ نوكيو «ةدحاو امهتميق نيعاصب
 فما هنكل ازيغك سوفنلا هيلإ وعدت ال يتلا رومألا نم نوكي دق كرشلاف
 ؛ ةليسو لكب كرشلا ىلإ مدآ نبا لصوي نأ ىلع صرحي ناطيشلاف ؛ملظلا
 ال ثيح نم هيف ناسنإلا لخدي ال ىتح ةمكحم ةمات ةيامح لب يبنلا ه هامحف
 .فلؤملا هركذ يذلا بابلا ىنعم وه اذهو ‹رعشي

 لوق نع مهاهن يب يبنلا نأ ىلع ثيدحلا اذه حارش ىرج : : هيبنت #
 دلو ديس انأ» 2 رت نيبو ثيذحلا الخ نيب عيجلا اولواحف ٠ هان

 يديس لقيلو» :قيقرلا يف هلوقو ."”«مكديس ىلإ اوموق# 00 مد
 :هجوأ ةثالث نم دحاوب ' "«يالومو

 ليبس ىلع ةحابإلاو «بدألاو ةهاركلا ليبس ىلع يهنلا نأ : لوألا
 ْ ۰ .زاوجلا

 .(۲۹۹/۱) قبس )9١(

 يبأ نع ؛(4/7١1١ ؛بازحألا نم ةه يبنلا عجرم باب «يزاغملا يف يراخبلا) :هجرخأ (۲)
 . هنع هللا يضر يردخلا دیعس

 .(١74ص) قبس (0



 ديحوتلا ىمخ يب يبنلا ةيامح ىف ءاج ام باب ا ۵۱۸

cnenemeseenerseeceeeeneeneseneseeeceetennarebanaeaeneenkeenasdnanacanesshesveerserobesns 

 ولغلا ىلإ جردتلا يهو «ةدسفملا هنم ىشخي ثيح يهنلا نأ : ىناثلا

 .روذحم كانه نكي مل اذإ ةحابإلاو

 أ :كلوقب ريغلا بطاخت نأ :يأ ؛باطخلاب يهنلا نأ :كلاغلا

 yT ؛بئاغلا فالخب ءانديس وأ يديس

ل دّيِسَتُملا اذه عوضخ وهو «رخآ اًئيش هيف نإ مث «عفرتو ولغو بجع
 ه

 5" مك درسا ىلإ اوما :لثم .«ريغلا نم نم ءاج اذإ ام فالخب هل هسفن لالذو

 نكي «كلُذ وحنو يديس لاق :ذبعلا لوقك ؛ ةبيغلا ليبس ىلع وأ
 دری انه

 . يديس : هكلامل لوقي نأ قيقرلل ة4 هتحابإ هيلع

 نأ مهل, نذأ هلك يبنلا نال ؛الضا ضراغت ال نأ يل رهظي يذلاو

 نأل ؛ ؛(ديسلا) لثم ولغلاب ناطيشلا مهيرجتسي نأ مهاهن نكأ « «مهلوقب اولوقي

 ديسو انديس :لاقي نأ زوجيف ؛اذه ىلعو «ىلاعت هلا وه قلطملا كسلا

 كلذل ”الهأ ةدايسلا هيلإ هّجوُملا نوكي نأ طرشب نكلو «هوحنو نالف ينب

 ىتح كلذ هل لاقي الف ؛اًئيدنز وأ اًساف ناک ول امك لهآ نكي مل اذإ امأ

 اولوقت ت .الواا :ثيدحلا يف ءاج دقو ءاًماج وأ ةبترم هنم ىلعأ هنأ ضرف ولو

 كلذل اله ناك اذإف "هلا متبضغأ كلذ متلق اذإ مكنإف ؛ديس قفانملل

 ريغ ناك وأ روذحملا يشخ نإ امأو «هب سأب الف ؛روذحم كانه نبل

 .هيف ولغلا نم ةيشخلا وه :روذحملاو .زوجي الف ؛لهأ

 انف دي ل

 0 (9/55(2) درفملا بدألا» يف يراخبلاو 0غ ؟أ/0) دمحأ : هجرخأ (۱)

 )۲٤٤(«‹ «ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلاو 0 /ه «يتبرو يبر كؤلمملا لوقي ال باب

 ملو ا ا :لاقو - )7١١/54( مكاحلاو .««ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نباو

 .هنع هللا يضز ةديرب نع ؟ ؟هاجرخي

 دب دانسإب دواد وبأ هاور» :(۱۷۲۸) «ضايزلا» يف يوونلا لاقو



 ۹ ديحوتلا ىمح ةي يبنلا ةيامح يف ءاج ام باب

 !هّللا َلوُسَر اي :اوُناَق اسان َّنَأ» :ُهْنَع هللا َيِضَر سا ْنَعَو
 !ُساّنلا اَهَِأ اي» :َلاَمَف !اَِديَس َنباَو انَدْيَسَو !انِرْيَح َنْباَو ائَرْيخ اي
 هللا ُدْبَع ٌدَّمَحُم انآ ُناَطِيَشلا ْمُكَئَيِوْهَتْسَي الو ءمُكِلْوَقِب اولوق
 SRS فلوسرو

 دل :ىلاعت هلوقل قفاوم ءادنلا اذه :«!هللا لوسر اي :اولاق» :هلوق
 ال :يأ ؛[7* :رونلا] 4أّضْنَب مكعب اعدك مكتب لوا آخ أول
 اي :اولوق نكلو !دمحم اي :اولوقتف ؛اًضعب مكضعب يداني امك هودانت

 ؛لوسرلا مكاعد اذإ يأ :رخآ ىنعم ةيآلا يفو !هللا يبن اي :وأ !هللا لوسر ٠
 متئش نإو متبجأ متئش نإ اًضعب مكضعب ءاعدك مكايإ هءاعد اولعجت الف

 ام كاعد اذإ وُلد ولر اويِجتْسأ أوما يلا اهيايا :هلوقك وهف ؛متيبأ
 ىلإ ةفاضم «ءاعد» نوكت لوألا ىنعملا ىلعو ء[١۲ :لافنألا] مي
 . لعافلا ىلإ ةفاضم نوكت يناثلا ىلعو «لوعفملا

 .ًالاحو اًماقمو اًبسن مهريخ وهف ؛ حيحص اذه :«انريخ اي» :هلوق

 كلذكو .لاحلاو ماقملا يف ال بسنلا يف : يأ :«انريخ نباو» :هلوق
 . «انديس نباو» :هلوق يف لاقي

 .هيف لوقلا قبس :«مكلوقب اولوق» :هلوق
 ناطيشلا مكنّليِمَتْسَي ال :يأ :«ناطيشلا مكنيوهتسي الو» :هلوق

 ىَِلَكا» :ىلاعت هلوق هريظنو ءولغلا اوغلبت ىتح هقرط اوعبتتو هْوَوْهَتَف
 ۷١[. :ماعنألا] 45ع ضال يف نيل ُهَتوهَمْسَ

 هللا دبعو «ملعلا همسا دمحم :؛هلوسرو هللا دبع دمحم انأ» :هلوق
 هب فصتي فصو غلبأو نسحأ نافصولا ناذهو .هل نافصو هلوسرو
 ؛تاماقملا مظعأ يف ةيدوبعلاب ىلاعت هللا هفصو كلذلو قي لوسرلا

 نامل لرب ىلا كرات : ىلاعت لاق «هيلع نآرقلا لازنإ ماقم يف اهب هفصوف ا
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 :قلاعت لاق ءءارسإلا ماقم يف اهب هفصوو ١[« :ناقرفلا] دبع لع

 ماقم يف اهب هفصوو 1 :ءارسإلا] الك ودع َرْسأ ىلا حش نحس

 هفصوو ٠١[« :مجنلا] 4ا ا ود لإ حیا :ىلاعت لاق ا

 ا سير يف نڪ نو :ىلاعت لاق م

 .[717 :ةرقبلا] اربع ّلَع

sSُمّنِإ جون م اتلس ْنَم ةي :ىلاعت هلوقك  

 ىلعأ يهو «ةصاخ ةيدوبعلا هذهو AE :ءارسإلا] Cf 9 ادع کاک

 نأ امإ نابنإلا نأل ؛ناسنإلا فاصوأ لجأ نم هلل ةيدوبعلاو . ةصاخلا عاونأ

 نأ مدا بني كَل دهغ أ َرلأ# :ىلاعت لاق ؛ناطيشلا وأ هللا دبعي

 ی ا ا نوعا ناو 3 2 فيِ ودع ركل ٌمَنِإ نطِيَقلا اودع

 : ميقلا نبا لاق ء[١5 ۰ ا

 ناطيشلاو سفنلا قرب اوُلُبف هلاوقلخ يذلا قرلا نم اوبره

 :رعاشلا لاقو

 ی و قرد ةتاف اهدبعايب الإ ينُمذتال

 : ىلاعت لاق امك ؛سانلا عيمج ىلإ هدنع نم لَسْوُملا : يأ : «هلوسرو»

 ۰ 11١۸ :فارعألا] ايرج مكي رتا وشر نإ شقا اهني لو

 عطب نمو# : ىلاعت لاق «ةحلاصلا تاقبطلا ةمق يف لَ هللا لوسرو

 27 نرل َنييلَأ َّنِي مِيلَع ها مآ بلآ م ت كيرا وسلا هلأ

 مهيف نويبنلاو «[54 :ءاسنلا] *«اًكْيِفَر ٌكِيلْوَأ شح و و نحلل

 يف هللا همحر فلؤملا ةرابع نمو ءمهلضفأ وه لب ءم لوسرلا

 .«بّذکُب ال لوسرو «دبعُيأ ال دبع» : لل لوسرلا



 هاَوَر . (لَجَو نع ُهَللا يِنَلَرْنَأ يتلا يلزم قؤُف يِنوُعَفْرَت ْنَأ ُبِحَأ ام

 اا

 :ناتفئاط لب لوسرلا يف فّرطَت دقو

 تراصو ءءارضلاو ءارسلل هتدعأو «هتدبع ىتح هيف تلغ ةفئاط

 . هللا نود نم هوعدتو هدبعت

 «نونجم «رعاش ءرحاس .باذك هنأ تمعزو «هتبذك ةفئاطو -

 كلذ وحنو ‹نهاک

 نيتفئاطلا ىلع در «هلوسرو هللا دبع» :هلوق يفو

 «نأ»و «ةيفان :«اما :«ىتلزنم قوف ىنوعفرت نأ بحأ ام» :هلوق

 مكتعفر بحأ ام : يأ ؛بحأ لوعفم ردصم ليوأت يف هيلع تلخد امو

 يف الو «باقلألا يف الو ءظافلألا يف ال ؛يتلزنم قوف يايإ

 .لاوحألا

 لعجي يذلا وه ىلاعت هللا نأ هنم دافتسي :«هللا ينلزنأ يتلا» :هلوق

 . مهلزانم مهلزنيو «هدابع يف لضفلا

X%كف مم  

 نابح نباو )۲٤۹« 55١(« ؛ةليللاو 2 لمع» يف يئاسنلاو «2551/5) دمحأ :هجرخأ )١(

 . هنع هللا يضر سنأ نع ؛(؟61 /5) «ةيلحلا» يف ميعن وبأو 20570

 .؟ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإ) : سز “«يكنملا مراصلا» يف يداهلا دبع نبا لاقو
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 ولعل نم سائلا ريذخت + ىلوألا

 ن نا :ُهَل لق ْنَم َلوُقَي ْنَأ يتب ام : ةيناثلا

 اوُلوُقَي ْمَل ْمُهْنَأ عم . فاطبنلا مكاري آلا : لوق : ةثلاثلا

 .ٌّقَحلا الإ

 .(ىتلْزْنَم قوق ىنوُغقزَت نأ تح اَم» : ةعبارلا

 :لئاسم هيف ©

 الو»::هلوق نم ذخؤت :ولغلا نم سانلا ريذحت.:ىلوألا ©

 ءارجتسا نم اذه لعج ةي لوسرلا نأ :ههجوو («ناطيشلا مكنيرجتسي

 .ناطيشلا قرط نم ناك ام لك رذحي نأ هيلع بجي ناسنإلاو «ناطيشلا

 نم ذخؤتو :انديس تنأ :هل ليق نم لوقي نأ ىغبني ام :ةيناثلا ©

 . هللا . ديسلا» : كلذ هل ليق نم لوقي نأ ىغبنيف ؛4هللا ديسلا» : هلوق

 الإ اولوقي مل مهنأ عم «ناطيشلا مكنيرجتسي ال» :هلوق :ةثلاثلا ©
 ةملكلا هذهف ؛ناطيشلا ءارجتسا نم اذه نأ فلؤملا مالك رهاظ : قحلا

 : ىنعملا نأ لمتحيو .ناطيشلا ءارجتسا نم متلق ام نأ اهانعم نأ لمتحي

 ؛ناطيشلا ارا لماع نإت ءاولغت نأ - نكلو كيال اولوق

 ع

 يأ :«يتلزنم قوف ينوعفرت نأ بحأ ام» :هلوق :ةعبارلا ©

 e ةيدوييغلا يهو «يتلزنم نوف ينوعفرت نأ رکا
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 تان

 :ىَلاَعَت هللا ٍلْوَق يف َءاَج اَم

 موب نق اع ُضْرَألآَو مرت ىح هلآ اورد او
 . ةيآلا "”4ِةَمديِْلآ

 : 4اوُرَدقالو «نيكرشملا ىلع دوعي ريمضلا :4أوُرَدَ ارو :هلوق
 نم ناك ام هب اوكرشأ ثيح هميظعت قح هللا اومظع ام :يأ ٍ؛اومْظَع
 . هتاقولخم

 نوكت نأ لمتحي :4ٍةَمََيِقل ةَ مب ةَ اع ٌصَرَالاَو# :هلوق
 نوكت نأ لمتحيو .لاحلا هذه ىف هردق قح هللا اوردق ام : يأ ؛لاحلل واولا

 لاحبلا هذه معي هنأل ,e «- لجو زع - هللا ةمظع نايبل ؛ فانئتسالل

 «ليق امك كْلُملا اهب دارملا سيلو «ديلاب ضبقي ام يه :ةضبقلاو .اهريغو

 .المتحم كلملاب اهريسفت ناكل ؛هتضبق يف ضرألاو :لاق ول «معن

 اهراهنأو اهراحب لمشيف ؛ضرألا نم لاح : «اًعيِمَج» :هلوق
 «ةمايقلا موي هتضبق اًعيمج اهلك ضرألا ءاهيف ام لكو اهراجشأو

 :- لجو زع هللا لاق Se ل وا

 ي لح ا آن دب اک سكن ليلا يک اسلا ىو ميل
 ٠١٤[. :ءايبنألا]

 صقن لك نع هل هيزنت اذه : هرني اَنَع للعتو محبس :هلوق
 زم عر

 . عفرت : يأ ؛ # لدعتو# :لاق اذهلو دادنألا هذه هنع هزني اممو «بيعو

 )١( ةيآلا :رمزلا ةروس /1".
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 رابخألا نم ربح ءاجا : َلاَق ئُهْنَع هللا يضر وسم نبا نع

 ُلَعْجَي هللا َّنَأ دج اإ اًدَّمَحُم اَي :َلاَقَف اي هللا ٍلوُسَر ىلإ

 ىَلَع َرَجّشلاَو ؛ عَبْصِإ ىّلَع َنيِضَرَألاَو «عبضإ ىَلَع ِتاواّمَّسلا

 اا : لوي « عَبْضِإ ىَلَع ِقْلَخلا َرْئاَسَو ؛ عَبْض ىَلَع ىَرّئلاَو ءعَيضإ
 esiran 5 للك بلا َكِحَضَق .كلَملا

 قلاخلا المج ءاوس هن هنوكرشي كرش لك نع :يأ : 4رن اتع

 ۰ . .سكعلا وأ قولخملاك

 انف اذ اذ

 رحبلا هباشي ربحلاو «ملعلا ريثكلا ملاعلا وه :ٌُرْبَحلا :«ربح» :هلوق

 اًنايحأو ربحلاب ىمسي اًنايحأ ملاعلا ناك اذهلو ::فورحلا قاقتشا يف '

 .ةاروتلا يف ا :؛دجن انإ» :هلوق

 نو نأ تلمتحال اهدعب:ام الولو : 84565 يبنلا كحضف» :هلوق

 : لاق هنكل «هنم تكحض هيلإ نئمطت ال ثيدحب كئّدَح نم نأل ؛اًراكنإ

 :أرق مث :هلوق كلذل لديو «ريغ ال اًرارقإ تناكف ؛«ربحلا لوقل اًميدصتا ٠

 دهشتساو هرقأ يب هنأ ىلع لدي اذهف ؛ةيآلا * . . . ردم ّقَح هلأ أورده امو

 ثببسو «ربحلا لوقل ريرقت هداهشتساو هكحضف هللا باتك نم ةيآب هلوقل

 ربحلا اذه هدجو ام قّدصُي ام نآرقلا ىف ا اج نحت «هرورس وه كحضلا

 دام لوسرلا نإف ارا قدي ج نإ هنأ كش النأل اک ىف

 نش نارقلا نأ نيقيلا هلع عت ه6 لوسرلا ناك نو ءهب ٌرسُي فوس

 هابأو ديز نب ةماسأ تيأرأ «ءىشلا يرقي امم تانيبلا رفاضت نكل هللا دنع .

 ' ؟ديزل نبا ةماسأ نأ يف كنش لَك يبنلا دنع ناك له ؟ةثراح نب ديز .



 هالو 4... هردق قح هللا اوردق امو :ىلاعت هللا لوق يف ءاج ام باب

 00 لا اا اللا

 د نسلدملا رزم امهب م املو كش كلذ يف هد سيل :تاوجلا
 رظنف ءامهمادقأ الإ امهنم دبي مل ةفيطقب ايطغت دقو - ةفايقلا لهأ نم وهو
 اب يبنلا رْسَف «ضعب نم اهضعب مادقألا هذه نإ :لاقف ءامهمادقأ ىلإ

 :لاقو ءههجو ريراسأ قربت اًرورسم ةشئاع ىلع لخد ىتح اًميظع اًرورس
 نإ :لاقف ديز ىلإو ديز نب ةماسأ ىلإ رظن يجلدملا ززجم ىلإ يرت ملأ»
 قربت لخد ءب لوسرلا نأ مهملاف ؛''""ضعب نم اهضعب مادقألا هذه
 يف نوحدقي نوكرشملا ناكو ‹قحلل اًدييأت كلذ ىف نأل ؛ ؛ههجو ريراسأ

 داوسلا ديدش دوسأ ةماسأ ناكف ءامهناولأ فو تا نم ا
 يف نوبذاك مه لب ءاولاق امك سيل رمألا نکل «ضایبلا ديدش ديز هوبأو
 يف فلاخملا لعلف ؛ىوه يذل الإ ةهبش بجوي ال نوللا فالتخاو كلذ

 . قرع هعزن نوللا

 اهيفف ؛ثلاثلاو لوألا ةئلثم يهو «عباصألا ةدحاو :؟عبصأ» :هلوق
 : مظانلا لوقي اذه يفو ءَعوُبْصَأ رشاعلاو ‹تاغل عست

ES ETO SEE EE,عوُبضأب مك مُتْاو عّبضأ يف عنشلا  

 ةفّرعم ةيمسا اهنأل ؛رصحلا ديفت ةلمجلا هذه :«كلملا انأ» :هلوق
 ل ورب مه مل :ىلاعت لاق ءدحأل كلم ال مويلا كلذ يفف ؛نيئزجلا

 ١5 :رفاغ] 4ٍراَمَتْلا دولا مل هل مآ كلملا نمل ل و هَل َلَع یک
 ةارع ةافح نورتي هاوس لح كاع نر رلعتلاو مه: كولحلا يالا لکو

 ؛اَنْيَب اًروهظ مويلا كلذ يف لجو زع هللا توكلم رهظي اذهبو ءًالرغ
 باب ؛عاضرلا) يف ملسمو 5414/4(4 .فئاقلا باب «ضئارفلا) يف يراخبلا :هجرخأ )١(

 .اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ؛(81/7١1 ءدلولا فئاقلا قاحلإب لمعلا
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َن ْتَدَب ىَّنَح
دْصَت ؛ ةٌَذِجاَو

لا لْوَقِل اًنيِ
 ا EF چ مث «رْبخ

 ١ 2 رر م
1 

 آلا 6 موي مصب ايم سراب وردم ع

 :هسفن بيجيف ؛دحأ هبيجي الف ؟مويلا كلملا نمل : يداني - ا هنأل

 .4ٍرامَقْلا ريبولا ملل

 البا «فرضصتملا درجم سيلو. «ناطلسلا وذ : يأ :«كلّملا» :هلوقو

 نودف «كلاملا» امأو ءولعلاو ةطلسلا هجو ىلع كلمي اميف فرصتملا وه

 موب ر كينم» : یلاعت هلوقو «كلملا هنأب ىلاعت هسفن حدتمي اذهلو كلذ

 .هنأ كلذب نيبتيل ؛«كلامو «كلم» :ناتءارق اهيف [5 :ةحتافلا] 4لآ

 «كلملاو ريبدتلاو ناطلسلا لامكل نمضتم ىلاعت هللا كْلُمَ . كلام كلم

 «فرصتلا كلمي ال اكلم نوكي نم ايندلا كولم نم نإف ؛هريغ فالخب

 .كلمب سيلو كلاملا مهنمو

 أ ءذجنان عمج :ذجاونو «ترهظ :يأ :«هذجاون تدب ىتح» :هلوق

 ءربحلا لوقل ريرقت يب يبنلا نم كحضلا اذهو .سارضألا ىصقأ وهو

 كحض ام اًركنم ناك ولو. ««ربحلا لوقل اًقيدصتا : :دوعسم نبا لاق اذهلو

 اوعدا نيذلا بذك امك تبذك :هل لاقلو «ةيآلاب ذهشتسا الو كي لوسرلا

 ام نأب اًرورسو ربحلا لوقل اًقيدصت كحض هنكلو !؛ءمجري ال ينزي يذلا نأ

 4ب دمحم ىلإ يحوأ يذلا نآرقلا هب ءاج امل ٌقفاوم هركذا

 ایج شرا مردف ىح هلآ اورد امو اف جل :هلوق

 تاوامسلا .نأو «هريغ لمتحت ال يتلا ةيآلا ىنعم اذه :ةيآلا * . . ويس

 كلذ نألا ؛؛ىلاعتو كرابت هدي : يأ ؛هنيميب بتكلل لجسلا يطك تايوطم

 قح هللا اورذق امو# :ىلاعت هللا لوق باب ءرمزلا ةروس ريسفت) يف يراخبلا :هجرخأ (۱)

 تافص) يف ملسمو »)۱۳ ۷٤10 ۷٤01 ءال414) «ديحوتلا يفو ۰۲۸۵ /۳ ,«هردق

 TIEV/E). « ةمايقلا ةفص باب «نيقفانملا
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 ردا ااا ممم رو مو مم مم ممم مف مقف

 نآرقلاك هنكل «بيترتلا ثيح نم ةيناثلا ةجردلا يف هريسفتو ءب هريسفت
 ؛فيرحتلا لهأ ريسفت امأو .ةجحلاو لوبقلا ثيح نم ىلوألا ةجردلا يف

 نأل ؛أطخ وهو «هفرصتو هكلمو هتضبق يف :يأ ؛«هتضبق» :مهضعب لوقيف

 تاوامسلا» :مهضعب لوقو .هلبقو ةمايقلا موي نئاك فرصتلاو كلملا

 لاز :يأ ؛نالف ركذ ىوطنا :لوقت امك ؛ةكلاهو ةفلات : يأ ؛«تايوطم

 .هركذ

 © نك ع نم کو :ىلاعت لاق هنأل ؛همسقب :يأ ؛«هنيميباو

 ...مسقلا نيميلاب دارملا اولعجف ؛[۲۷ 5 :نمحرلا] 4 َكْيَر هَ نفسو

 مهنظل اذهو «فيرحتلا لهأ اهيلإ أجلي يتلا تافيرحتلا نم كلذ ريغ ىلإ
 «ليثمتلا مزلتسي تافصلا هذه لثم تابثإ نأ اومعز ثيح «هللاب دسافلا

 تاهبشب ةمألا فلسو هلوسر هتبثأ امو «هسفنل هللا هتبثأ ام نوركني اوراصف

 ؛معن :اولاق نإ ؟هللا نم هللاب ملعأ متنأ له : مهل لاقيف .اًججح اهنوعدي

 يناعملا نع ريبعتلا يف حصفأ متنأ له :انلق ؛ال :اولاق نإو ءاورفك

 :مهل انلقو ءاومصخ ءال :اولاق نإو ءاورفك ؛معن :اولاق نإ ؟هللا نم

 «ةمايقلا موي هتضبق اًعيمج ضرألا نأب نايب غلبأ كلذ نيب هللا نإ

 نم حصنأ متنأ لهو «ةيآلا قباطي اميف ركذ ام ىلع ربحلا رقأ ةايب لوسرلاو
 حصفقأ ىلاعت همالك ناك اذإف .ال :نولوقيسف ؟هللا دابعل ةي لوسرلا

 لاق ام لثم لوقن نأ انيلع مزل ؛لوقي امب ملعأو «هّنيبأو «هقدصأو «مالكلا

 هتقيقح نع همالك فرص نم ىلع بنذلا لب «نيبنذمب انسلو ءهسفن نع
 . اهب هللا هدارأ يتلا

 لَك هرارقإل - لجو زع هلل عباصألا تابثإ :ثيدحلا دئاوق نمو *

 .لاق ام ىلع ربحلا اذه



 .... هرذق قح هللا اوردق اموإ» :ىلاعت هللا لوق يف ءاج ام باب هم

 دارملا سيلو «ديلاك ؛- لجو زع - هلاب قيلي يقيقح عبصإ عبصإلاو
 هلوقي امك ؛ضرألاو تاوامسلا يف فرصتلا ةلوهس «عبصإ ىلع» :هلوقب

 لَك هنألو ءميسقتلاو ظفللا رهاظل فلاخم أطخ اذه لب «فيرحتلا لهأ'

 نم نيعبصأ نيب مدآ ينب بولق نإ» :هلي هلوقلو «هرارقإب كلذ تبثأ
 «ةّساَمُملا ةّيِيَبلا نم مزلي ال «نيعبصأ نيب» :هلوقو . "”«نمحرلا. عباصأ

 :ةرقبلا] «ِضَرَأْلاَو لمصتلا نيب ٍرَكَضْل بالاول :ىلاعت هلوق ىرت الأ

 ::لوقتو «امهنيب وهو ءامسلا الو ضرألا سمي ال باحسلاو ء٤

 .:لوقتو ءامهب ةلصتم نوكت نأ مزلي الو «سرلاو يفلزلا نيب ةزينع
 نأ َنّيِبَتَف ؛هل اًيلاوم نوكي نأ مزلي الو «ىدامجو ةدعقلا يذ نيب نابعش

 للي هنع تبث امكو «ناكملا وأ نامزلا يف لاصتالا مزلتست ال ةيئيبلا

 نم مرلياالو ,'"”يلصملا هجو َلَبِق نوكي - ىلاعتو هناحبس - هللا نأ

 لبق وهف ؛اهيلإ يلصي يتلا ةرتسلا وأ رادجلا نيبو هنيب نوكي نأ ةلباقملا

 قفألا يف نوكت نيح سمشلا :كلذ لاثمو .«هشرع ىلع ناك نإو ههجو

 يف يهو كهجو لبق نوكت نأ نكمملا نم نإف. ؛بورغلا وأ قورشلا دنع
 ۰ : .ولعلا

 نإ :لاق نم نأو :ءلالض ىلع نيفرحملا ءالؤ نأ اذهب نيبتف

 ةقيرط :مهلوق مهدنع روهشملا نمو .لض دقف ؛مكحأو ملعأ مهتقيرط

 نب ورمع نب هللا دبع نع ؛(٠٤۲۰ /4 ءردقب ءيش لك باب ءرذقلا) يف ملسم :هجرخأ )١(
e ءاشي ثيح هفرصي ٍدحاو بلقك» :همامتو ءامقهتع هللا يضر صاعلا. ١ 

 «كتغاط ىلع انبولق فرص !برلقلا فرصم !مهللا :ِهلكي هللا لوسر .

 نبا نع 4( ءدجسملا يف ديلاب قازبلا كح باب «ةالصلإ) يف يراخبلا : :هجرجأ (۲)
 : ا . هتع هللا يضز رمع

 هللا يضر رباج نع ؛(؟4/:8 «ليوطلا رباج ثيدح باب ءدهزلا) يف ملسم :هجرخأو

 . هنع



 4 4... هردق قح هللا اوردق امو :ىلاعت هللا لوق ىف ءاج ام باب

 00 ا اللا

 نم هيف ام ىلع لوقلا اذهو ءمكحأو ملعأ فلخلا ةقيرطو ملسأ فلسلا

 :وهف ؛رفكلا ىلإ لصوي دق ضقانتلا
 نأ لقعي الو «ملسأ فلسلا ةقيرط :اولاق مهنأل ؛ضقانت هيف :ًالوأ

 نوكي نأ مزلتسي ملسألا نأل ؛مكحأو ملعأ اهريغو ملسأ ةقيرظلا نوكت
 هذه كولس يف ةمكحو ةمالسلا بابسأب ملعب الإ ةمالس الف ؛مكحأو ملعأ
 .بابسألا

 ؟ليطعتلاو فيرحتلا نم ةمكحلاو ملعلا نيأ : اهناث

 زاك هلوسر نم هللاب ملعأ نوفلاخلا ءالؤه نوكي نأ هنم مزلي :اًنلاث
 .هباحصأو ةي ىبنلا ةقيرط ىه فلسلا ةقيرط نأل ؛هباحصأو

 الك يبنلا ليهجت مزلتست اهنأل ؛رفكلا ىلإ لصت دق اهنأ :اًعبار
 . ميظع رطخ اذهو «ةمكحلا دض ههيفستو «ملعلا دض هليهجتف ؛ههيفستو

 اوثحب ءالؤه نأل ؛اًحيحص ىنعم اهب اودارأ نإو ىتح ةلطاب ةرابعلا هذهف
 يف مهضوخ نإف ؛اهيف اوملكتي مل فلسلا ناك ءايشأ يف اوضاخو اوقمعتو

 قدصو «كشلاو ةرْيَحلا ىلإ مهلصوأو مهرض يذلا وه ءايشألا هذه
 هيلع ناك ام ىلع اوقب مهنأ ولف ؛"'”«نوعطنتملا كله» :لاق نيح هيي يبنلا
 ةريحلاو كشلا اذه ىلإ اولصو امل ؛اوعطنتي ملو حلاصلا فلسلا
 ىلع تومي نأ ىنمتي ناك مالكلا لهأ ةمئأ ضعب نإ ىتح «فيرحتلاو
 انأ اه :مهضعب لوقيو «لالضلا اذه فرعت ال يتلا زوجعلا هّمأ ةديقع
 كشلا نم اودجو ام ةدش نم اذهو .روباسين زئاجع ةديقع ىلع تومأ

 هللا يضر دوعسم نبا نع ؛(95١75 ٤/ «نوعطنتملا كله باب «ملعلا) يف ملسم :هجرخأ )١(

 . هلع



 . orهرالق قح هللا اوردق امو :ىلاعت هللا لوق يف ءاج ام باب ...(|

Sepenesenocecosnavececeneneescenovaseneveneceennecerenesnenebenevensneosececcevnesavenena 

 ناسنإلا شيعي نأ نكمي ةدسافلا ةديقعلا نأ نظت الو «ةريحلاو قلقلاو

 يلتبا لإ «ةميلس ةديقع :ىلع الإ ناسنإلا شيعي نأ نكمي ال ءاذبأ اهيلع:

 توملا دنع اكش سانلا رثكأ لاو ؛ةريحلاو قلقلاو كشلاب

 ناسنإلل متخي «توملا دنع كشلاب  هللاب ذايعلاو - كلاب امو «مالكلا لهأ

 .ناميإلا دضب

 ةلونهسب هي هل لوسر ةنسو هللا تاك قم ةملا اخ رل نعل

 مهئاملع نم وهو يزارلا لاق امك لوقنو ‹«فلسلا هيلع ىرج امبو'

 نمل : تابثإلا يف أَرْم : نآرقلا ةقيرط قرطلا برقأ تيأر :مهئاسؤرو

 سيل :يفنلا يف أرقأو «تبثأف : ينعي ؛[5 :هط] ىر وسا شرما ىلع

 11 :هط] اع اهب وطبع I :ىروشلا] 4 دل

 «مالكلا اذه لبق رقأ هنأل ؛ ؛يتفرعم لثم فرع يتبرجت لم برج نمو
 يورت اهتيأر امف م ا لا كا :لاقف

 . ."'نآرقلا ةقيرط قرطلا برقأ تدجوو «ًاليلع يفشت الو ًاليلغ
 نيم لار ةياعكلا ين ءاج اب نوک الرخا نا لضاحتلاو

 ليثمتلا يضتقت اهنأ دسافلا نظلا اذه ىلع اًدامتعا لجو زع هللا تافص

 للي لوسرلا اوشقان له مهنع هللا يضر ةباحصلاف: ؛اًئيبم ًالالض اولض دق

 اذه لثم مهيلع رمي نيح هنأ هب دهشن مل نإ هب دهشن داكن يذلاو ؟اذه يف

 دودج ؛هل لثم ال هللا نأ نوملعي نکل «هتقيقح ىلع هنولبقي ثيدحلا

 . يفنلا نيبو تابثإلا نيب

 - لجو زع- هلل عباصألا تابثإ هيف يذلا ثيدحلا اذه ىف اقوم اذِإ

 | نوكنف ىنعم نودب هرارمإ درجم ىلع رصتقن ال انأو «هلبقنو هب زقن نأ

TT ءزجلا لوأ :رظنا )١( 



 هدا 4... هردق قح هللا اوردق امو» :ىلاعت هللا لوق ىف ءاج ام باب

 مث ءعَّبْضِإ ىَلَع ٌرَجْشلاَو ُلاَبِجلاَو» :مِلْسُمِل ٍةَيأَوِر يفَو

 . للا اأ «ُكِلَملا انآ : ُلوُقَيَف َنْمْرُهَي

 دارملا :لوقنو هؤرقن لب «ينامأ الإ باتكلا نوملعي ال نيذلا نييمألا ةلزنمب

 اًدبأ زوجي ال نكلو «ةريبكلا ءايشألا هذه هيلع هللا لعجي يقيقح عبصأ هب
 هللا :لوقن لب ءانعباصأ لثم هنإ :انتنسلأب لوقن نأ وأ انماهفأب ليختن نأ

 ال كلذكف ؛ةسدقملا هتاذ ملعن ال اننأ امكف ؛عباصألا هذه ةيفيكب ملعأ
 .- ىلاعتو هناحبس - هللا ىلإ اهملع لكن لب «هتافص ةيفيك ملعن

 كف *% *%

 فقوملا كلذ يف دابعلل نيبيل ؛ايقيقح اره :يأ :«نهزهي مث» :هلوق
 هعباصأ ضبقيو ةيآلا هذه أرقي ةي لوسرلا ناكو «هتردقو هتمظع ميظعلا

 مالكلا اذهب ملكتي ناك ي هنأل "زتهيو كرحتي ربنملا راصف ؛اهطسبيو

 .ىلاعت هللا ميظعتب ءولمم هبلقو

 اإ ينلا لمف امك انيديأب لعفت له :تلق نإف

 نم لك سيلف ؛هيلع بترتي ام بسحب فلتخي اذه نإ :باوجلاف
 فكن نأ يغبنيف ؛ليثمتلاب رعشي نأ ريغب كلذ هنهذ لبقتي عمس وأ دهاش

 يك لوسرلا غلب امك غلبن نأ انيلع بجي :لوقن ىتح بجاوب سيل اذه نأل
 يفني رباكم ناسنإ عم وأ ملع ةبلط عم ملكتن انك اذإ امأ «لعفلاو لوقلاب

 لعف امك لعفن ذئنيحف ؛ةقيقحلا ريغ ىلإ ىنعملا لوحي نأ ديريو اذه
 . ي لوسرلا

 عمس الب عيمس :لاق نكل ءريصب عيمس هللا نإ :لئاق لاق ولف

 هلوق أرق نيح مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نأ عم ءرصب الب ريصبو

 .(4//1141 «ةمايقلا ةفص باب :نيقفانملا تافص) يف ملسم :ةياورلا هذه جرخأ )20(

 .هانعمب ملسمو دمحأ :هجرخأ (۲)



  orYهردق قح هللا اوردق امو ی 0

 ءاَملاَو « عَيْضإ ىَلَع ِتاَواَمْسلا لع : يراسل ٍةَياَوِر يِفَو

 اجر "هيض ىلع يقلخلاَرئاَسَو « عَبضإ ىَلَع ىَرْلاَ
 اوت نأ نيا ني ہک وو اله لإ تک دملا ادو نأ وماي هلآ نإ : ىلاعت

 هماهبإ عضو [۸ : ءاسنلا] ابيب ايمن ناك هلأ لإ بب كي این هَل نل ٍلدَمْلِ

 اذهف ؛ "”كلّذك هب ثدح نيح ةريره وبأو هنيع ىلع اهيلت يتلاو هنذأ ىلع
 ..اذكه هل لوقن رصب الب ريصب عمس الب عيمس هللا نإ : لومي ئدلا ناستإلا

 .نأو «هنيميب تاوامسلا ضبقي ال هللا نإ :.لوقيو ديلا ةقيقح ةقيقح ركني يذلا كلذكو

 :ماقملاف . ةا لوسرلا لعف امك هل لوقن اذهف ؛هفرصت يف : يأ ؛هتضبق ىنعم

 عقي نأ نم ىشخي هنإف ؛ةياغلل قيقدو بعص رمأ وه لب ؛لهسلاب رمألاب سيل
 يف يب لوسرلا لعف وه اذهو «هنع كسمت نأ كناكمإب ناك روذحم يف دحأ

 وأ ةنتف نم فاخ اذإ اهلجؤي دق ةيلمعلا رومألا ىتح ءاهتلمأت اذإ هتافرصت عيمج
 نأ نم اًثوخ ميهاربإ دعاوق ىلع ةبحكلا ءانب رخآ اك ؛اًررض دشأ ءيش نم

 ش دلل . ””انيدح اوملسأ نيذلا شيرقل ةنتف نوكي

 نيضرألا» : هلوق يفاني ال اذه :«عبصإ ىلع ىرثلاو ءاملاو» :هلوق

 ىلع اهلك ضرألا : يأ ؛«عبصإ ىلع ىرثلاو ءاملا» : لاقي هنأل ؛«عبصأ ىلع

 | :هلبق يذلا ثيدحلا ىنعم عم ضقانتل الإو «سنجلا عبصإلاب داريو «عبصإ

 ش ۰۰ .(۲۸۵ /” .«هردق قح هللا اوردق امو# باب ءريسفتلا) يف يراخبلا :اهجرخأ )0

 ديحوتلا» يف ةميزخ ناو ء(4۷ ۹1/١ «ةيمهجلا يف باب «ةنشلا) يف دواد وبأ :هجرخأ (؟)

 ملسم جتحا دقو '.هاجرخي ملو .«حيحصضا :لاقو - (4/1) مكاحلاو ٤۳(« «۲٤ص)

 م رد ىلع يالا دارو «؟«مهيلع قفتم نوقابلاو ٠ سنوي يبأو نارمع نب ةلمرحب

e(دراوم )١975  نابح نباو ء(۱۷۹ص) «تافصلاو ءامسألا» . 

 :؛متاخ يب ن نباو رذنملا نبال اًضيأ هازعو ۷١(« /؟) ءاروشنملا ردلا» يف يطويسلا هدروأو

 SS . هنعإ هللا يضر ةريره يبأ نع
 .(07 /0) «لوصألا عماج»و ١5471(« مقر) )١١/ ۹١( «فارشألا ةفحت» :رظناو

 :بابا ٠ سد 1844/١(« ءاهناینبو ةكم لضف باب « «جحلا) يف يراخبلا :هجرخأ (۳)

 .اهنع هللا يضر تع 1 «ةبعكلا ضقن



 يفي # . . . هردق قح هللا اوردق امو# :ىلاعت هللا لوق يف ءاج ام باب

 0 00 اًعوُقْرَم َرَمُع ِنْبا نَع ٍمِلْسْمِلَو

eَنِبَأ ءُكِلَملا اأ : مث ,ىتمُهلا ٠ ِهِدَيِب  
 ES ا يوب ْمُث ؟َنوُرْبكَتُملا نبأ ؟َنوُراّبَجل

 اذإ ةركنلا ذإ ؛«عبصإ ىلع ىرثلاو . عبصإ ىلع ءاملاو ؛ عبصإ ىلع رجشلا»
 ؛ةفرعملا ظفلب تررك اذإو ءاّبلاغ لوألا ريغ يناثلاف ؛ةركنلا ظفلب ترّرَك
 نإ وأ ءاهلك ضرألا نع ةيانك ىرثلاو ءاملا :لاقيف ءًابلاغ لوألا وه يناثلاف
 .اًراصتقا وأ اًراصتخا امإ ؛ يقابلا نع تكسو عبصإ ىلع ىرثلاو ءاملا

 ( . . .تاوامسلا هللا يوطي» :اًعوفرم رمع نبا نع ملسملو» :هلوق
 . ىقيقحلا يطلا يطلاب دارملا نأو «ثيدحلا اذه ىنعم قبس

  هسفن ىلع ءانث كلذ لوقي :«كلملا انأ :لوقي مش» :هلوق
 ؛ناطلسلا وهو ءلماكلا هكلم ىلعو ةلماكلا هتمظع ىلع اهيبنتو «- هناحبس

 أدتبملا ناك اذإو ءةفرعم اهيأزج الك ةلمجلا هذهو «ناطلس وذ كلام وهف

 يل يذلا انأ : يأ ؛رصحلا قرط نم كلذ نإف ؛ةفرعم امهالك ربخلاو
 .دحأ امهيف ينعزاني ال ماتلا ناطلسلاو ةقلطملا ةيكلملا

 كولملا نيأ :لوقيف «يدحتلل ماهفتسالا : «؟نورابجلا نيأ» :هلوق

 كلذ يفو ؟ هللا دابع ىلع ربكتلاو ربجتلاو ةطلسلا مهل ايندلا يف اوناك نيذلا

 . مهمادقأب سانلا مهأطي رذلا لاثمأ نورشحي تقولا

 نيضرألا نأ ىلإ نآرقلا يف هللا راشأ : «عبسلا نيضرألا يوطب : :هلوق
 تاو مس لح یر i : ىلاعت لاق «نآرقلا يف اًحيرص ددعلا دري ملو م

 نأل ؛هدعلا يف الإ حصتال انه ةلئامملاو ء١ : : قالطلا] َنُوَلِْم ضال نو
 . عبس اهنأب ثيداحأ ةدعب تحّرَص دقف ؟ةنّسلا امأو ءاهيف ةلثامملا رذعتت ةيفيكلا



ا اوردق اموإ» : ىلاعت هللا لوق يف ءاج ام باب نك
 <... هردق قح هلل

 نأ ؟نوُراَبجل نأ ءُكِلَملا ات : :ُلوُقَي م هلام یم مَ 4

 : ؟نورْبكتملا 0( چ اا

 مهنمف ؟ةاورلا اهيف فلتخا (لامش) ةملك : : ؛هلامشب نهذخأي مث» :هلوق ْ

ذشلاب اهتبثأ نم ىلع اومكح دقو ءاهطقسأ نم مهنمو ءاهتبثأ نم
 هنأل ؛ذو

 ول :لاق نم مهنمو . .رمع نبا نع اهتياور يف نيتقث فلاخ

 : أ: «ملسم حيحص» يف تبث ام وه ةئطختلا هذه لصأو "فرصت نم اهلاق

 TS : لاق ب لوسرلا

 ES . لامش ديو نیمی دي كانه سيل هنأ يضتقي اذهو «"«نیمي هيدن

 . هيدي اتلك» يفانت ال يدنع يهف ؛ ةظوفحم «لامش» ةظفل تناك اذإ نكلو |

 قولخملل ةبسنلاب لامشلا ديك تسيل ىرخألا ديلا نأ ىنعملا نأل ؛«نيمي

 ديؤيو «نصقن اهيف سيل : يأ ؛«نيمي هيدي اتلك» : لاقف «ىنميلا ديلا نع ةصقان

E 

 نوا ده ضقنلا ب ينعي ؛لامشلا تابثإ نأ ْئلإ بهذي مهولا ناك املف

 )١( «ةمايقلا. ةفص باب «نيقفانملا تافص) يف ملسم :هجرخأ 51448/85(. :

 .ةزمج نب رهع هب درفت هيف لامشلا ركذ) :(7”7؟ص) «تافصلاو ءامسألا» يف يقهيبلا لاق (۲)

 هيف اركذي ملو هرمع نبا نع مسقم نب هللا ديبعو عفا ثيدحلا أل ىور دقو «ملاس نع

 «لامشلا مهنم دحأ ركذي ملف ؛لكَي يبنلا نع نع هريغو هلع هللا يضر ةربره وبأ هاورو ؛لامشلا

 امهذحأب درفت «ةرمب يعض هنأ الإ ةصقلا هذه ريغ رخآ ثيدج يف لامشلا ركذ يورو

 نع حصو كلذ حصي فيكو «ناكورتم امهو «يشاقرلا ديزي رخآلابو «ريبزلا نب رقعج

٠ هل عقو ام ىلع هظفل نم هلسرأ كلذ لاق نم نأكو !؟نيمي هيدي اتلك ىمس هنأ لَو يبلا
 نأ 

 .«نيميلا ةلباقم يف لامشلا ركذ يف برعلا ةداع ىلع

 «ةيهبلا راونألا» (F11) «يرابلا حتف» ء(٦٠۲ضص) يبطرقلل اةركذتلا» :اًضيأ رظناو

 ا 8/1

 نب هللا دبع نع ؛(۸/۳١٤۱ «لداعلا مامإلا ةليضف باب «ةرامإلا) يف ملسم :هجرخأ (۳)

 .امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع 1

 هلق )۸/۹ ءدرهشلاو ةباتكلاب رمألا باب «ريسفتلا) يف ًالوطم يذمرتلا :هجرخأ (4)

 - يبأ نباو «- يبهذلا هقفاوو ءهححصو - (777/5) اًرصتخم ماعلا «-1بيرغ نسحلا



 oro 4... هردق قح هللا اوردق امو :ىلاعت هللا لوق يف ءاج ام باب

 َنوُضَرَألاَو ُعْبّسلا ُتاَواَمَّسلا اَم» :َلاَق ؛ساّبَع نبا ٍنَع يورو

 .""مكدحأ دب يف ٍةلَدرَحَك الإ ٍنِمْخّرلا فك يف ٌعَْسلا
 ربانم ىلع نوطسقملا» : هلوق اًضيأ هديؤيو ««نيمي هيدي اتلك» :لاق ؛ىرخألا

 ىلع مهنأو «مهتبترمو مهلضف نايب دوصقملا نإف ؛«نمحرلا نيمي ىلع رون نم
 . «كش الب ناتنثا  هناحبس هيدي نإف ؛لک ىلعو .۔ هناحبس  نمحرلا نیمی

 دارملا سيلف ؛لامشلاب ىرخألا ديلا انفصو اذإو «ىرخألا ريغ ةدحاو لكو

 نإ :لوقن نأ انيلع بجاولاو .نيمي هيدي اتلك لب «ىنميلا ديلا نم ةوق لقأ اهنأ

 اتلك» :هلوق نيبو اهنيب ةافانم الو اهب نمؤن نحنف ؛ِلَي هللا لوسر نع تتبث

 .اهب لوقن نلف ؟؛تبثت مل نإو «قبس امك نیمی هيدي

 ىلا #

 :ريرج نبا يف يذلاو فلؤملا هقاس اذكه :«نمحرلا فك ىف» :هلوق
 اظوفحم قايسلا ناك نإ ىلاعت هلل فكلا تابثإ فلؤملا هقاس اميفف «هللا دي ىف»

 . ةحيحص ىرخأ ثيداحأ ىف تبث دقف فكلا امأ . ديلا تابثإ هيفف الإو

 لثملا اهب برضي ءاَّذج ةريغص تابن ةبح يه :«ةلدرخك الإ» :هلوق

 ال  هناحيس  هنأو « هناحبس  هتمظع ىلع لدي اذهو «ةلقلاو رغصلا ىف

 ال ىلاعت هنأل ؛يبيرقتلا ليثمتلا اذه نم مظعأ رمألاو «ءيش هب طيحي

 . ماهفألا هب طيحت الو ءراصبألا هكردت

 5١6(. 50 5) ؛ةنسلا» يف مصاع =

 ۱١۲١(. /۳) «ةاكشملا» ىلع هقيلعت يف امك ؛ينابلألا هححصو

 )1١( ريرج نبا :هجرخأ )۱۷/۲٤(.

 .يركُتلا كلام نب ورمع هدانسإ يقو

 تام :لاقو «تاقثلا يف نابح نبا هركذ» :(41/۸) «بيذهتلا بيذهت يف رجح نبا لاق

 .«برغيو ئطخي «هنع هنبا ةياور ريغ نم هثيدح ربتعي :لاقو «ةئمو نيرشعو عست ةنس
 يف دانسإلا اذهو» ؛(١7١ص) ةديدنتلا لاطيإ» يف امك ؛هللا دبع نب ناميلس خيشلا لاقو

 ؟حيحص يدقت .



o1ا ايرتاورو :ىاعت لا لوق يف اج ام باب  

 .:لاَق هب ني اترتا سوپ يِئدَح ریپ نبا لاذ

 لي هللا َلوُسَر ُتْعِمَس : E E : لاق

 َنْيَب ْثيِقْلَأ ٍديِدَح نم ِةَقْلَحك الإ ٍشْرَعلا يف ُيِسْرُكلا امد و ةَ

 ريسفت هلو «هلل هکر روهشملا رسَمُملا وه 555 نبا لاق» :هلوق

 ىتأو ءراثآلا هذمل صحمي مل هنأ هتفآ نكل ءراثآلا ىلع هيف دمتعي يرثأ
 .ديقي نأ دارأ هللا همحر هنأكو ءاّضيأ فيعضلا نود امو فيعضلاو حيحصلاب

 ديري ناك.امبرو «ئراقلا ىلإ ًالوكوم فعضلاو ةحخصلاب مكحلا لعجو اذه

 كلذ ريتال قكلو حو ةينا ةرم'ةبلإ عجزيرانا

 ,يف تيقلأ ةعبس مهاردك الإ يسركلا يف عبسلا تاوامسلا ام» :هلوق

 هللا يضر ناک نبا لاق ذك ا هلل يمدق عضوم : يسركلا :«سرت

 'نم ءيش '!: سرتلاو «ةضفلا نم دقنلا وهو «مهرد عمج : مهاردلاو ءامهنعا

 .امهوحنو حمرلاو فيسلا هب ىقتُي لاتقلا دنع لمحي بشخ وأ دلج

 ا «هيلإ ةبسنلاب : يأ : «شرعلا يف يسركلا ام» :هلوق

 - هللا الإ هردق ردقي الو نمخرلا هيلع ىوتسا يذلا ميظعلا قولخملا
 «يشب تسيلو ةريغص يهو ؛ وبلا نلعب EE a «۔ لجو زرع

 , .-ضرألا ةالف ىلإ ةبسنلاب

 ريسفتل اًبسانم نوكيف ير عمل نال ياسا نكو

 . بابلل ةمجرت أ را نينا ةيآلا

 # اني نك



 ov 4... هردق قح هللا اوردق امو :ىلاعت هللا لوق يف ءاج ام باب

 ."«ضزألا َنِم ٍةالَف ْيَرْهَظ

 اَهيِلَت يِبْلاَو اينُدلا ٍءاَمّسلا َنيَب' :َلاَق ؛ِدوُعْسَم نبا ِنَعَو
 َنْيَبَو «ماَع ٍةَناَمْسْمَح ٍءاَمَسَو ٍءاَمَس لك َنْيَبَو ماع ٍةَئامْسْمَخ

 نبا ىلع فوقوم ثيدحلا اذه :.. .دوعسم نبأ نعو» :هلوق

 مكح هل نوكيف ءاهيف يأرلل لاجم ال يتلا ءايشألا نم هنكل «دوعسم
 .تايليئارسإلا نع ذخألاب فرعُي مل هنع هللا يضر دوعسم نبا نأل ؛ عفرلا

 اذه ىلعو : ماع ةئامسمخ اهيلت ىتلاو ايندلا ءامسلا نيب» :هلوق

 :رخآ ثيدح يفو «ةنس فالآ ةعبرأ ءاملاو ايندلا ءامسلا نيب ةفاسملا نوكت
 ايندلا ءامسلا نيب نوكي اذه ىلعو "ماع ةئامسمخ ءامس لك فك نإ
 هللا ولع نأ هانعمف ؛ثيدحلا حص نإو «ماع ةئامسمخو فالآ ةعبس ءاملاو

 )١( ريرج نبا :هجرخأ )۷/۳« 4(.

 نس غبصأ هاور» :(١17١ص) «ديدنتلا لاطبإ» يف امك ؛هللا دبع نب ناميلس خيشلا لاقو

 ."فيعض ديز نب نمحرلا دبعو ءلسرم وهو .ظفللاو قيرطلا اذهب جرفلا
 «شرعلا» يف ةبيش يبأ نب دمحم :هجرخأو )0۸(.

 «ةلسلسلا» يف امك ؛يكملا ملسم نب ليعامسإ هدانسإ يفو ) :)1١5.كورتم وهو
 «بيذهتلا» :رظنا .ليدعت الو حرجب فرعي ال لوهجم «ناسغ نب راتخملا :اًضيأ هيفو

. (4/1۰) 

 «تافصلاو ءامسألا يف يقهيبلا :هجرخأو )ص٤ ٤٠ _ ٠٥[(.
 تابولقملا يوري» :(۱۳۹/۳) «نيحورجملا» يف نابح نبا لاق :ديعس نب ىيحي هيفو

 .«درفنا اذإ هب جاجتحالا زوجي ال «تاقزلملاو

 .هنعنع دقو «سلدم وهو «جيرج نبا اًضيأ هيفو
 متاح وبأ هبذك «يناسغلا ىيحي نب ماشه نب ميهاربإ :هيفو ءرخآ قيرط نم اًضيأ هجرخأو

 ؛نازيملا» يف امك ؛ةعرز وبأو )١/ 1/5 ۷۳(.

 ةريثك نبأ ریسفت» يف امك هيودرم نبأ :هجرخأو )۳۰۹/۱«  .)7١١.نافيعضو «لوهجم هيفو

 0( «دنسملا» يف وه امك ؛لاعوألا ثيدح نم ةعطق ظفللا اذه )505/1١(« ؛كردتسملا»و )۲/

  .)4 7.امهريغو ١

 .هفعض نایب عم (٤٤٥ص) :هلماكب لاعوألا ثيدح جيرخت رظناو



 € . ٠ هردق قح هل اورد اموإ» :ىلاعت هلا لوت يف ءاج ام باب ۰ ۳۸ ٠

 ِءاَمْلاَو ٌيِسْرَكلا نب َنِيَبَو ةماخ ِةَئاَمْسْمَح يسرا ةَعباَسلا ءاَمسلا

 erenanensenadecanesesensneneneeesareennens ءءاملا قوق شزعلاو ما ةت ةئاَمَسُمح

 مويلا نورصاعملا هركذ ام اذه ىلع دري :ليق نإفإ .اًدج ديعب - لجو زع

 يف لاقي ؟ةميظع تافاسم تارجملاو موجنلا ضعب نيبو اننيب نأ نم

 امي برضن انإف ؛ا هللا لوسر نع ثيداحألا تحص اذإ هنإ :باوجلا'

 Eb ءاننيعأب ء ءيشلا انيأر اننأ رذُف اذإ نکل «طئاحلا ضرع اهضراع٠

 نيرمأ دحأ كلسن نأ بجي لاحلا هذه يفف ؛انساوحو انراصبأب

 يا اهي عسل یکن نإ عقاولاو صنلا نيب عمجالا ةلواحم :لوألا ٠

 ؛ ٠ عمجلا قرط نم قيرط

 E Ee يدحلا فعض نيب عمجلا نكممي مل نإ : يناثلا

 خيش لاق امك ؛ادبآ اًعقاو اًيسح اًئيش فلاخت نأ ةحيحصلا ثيداحألل

 اضراعتي نأ نييعطقلا نيليلدلل نكمي الد :«لقنلاو لقعلا» هباتك يف مالسإلا

 اذهؤ ' «نيضيقنلا عمج وأ نيضيقنلا عفر امإ يضتقي امهضراعت نأل ؛اًدبأ ٠

 نوكيو ضراعت نوكي ال نأ امإف ؛امهنيب ضراعتلا َّنَظ نإف «ليحتسم

 . .ةاًيعطق رخآلاو اًينظ امهدحأ نوكي نأ امإو ءمهفلا نم أطخلا

 نم ءيش رهاظل اًفلاخم هيف لاكشإ ال يذلا عقاولا رمألا ءاج اذإف

 لاثم ؛عقاولل اًقباطم نوكي ىتح لّوَوُي باتكلا رهاظ نإف ؛ةنسلا وأ باتكلا

 رمو اجري اهف ّلصَجَو اهرب اسلا یف لص یا ران : ىلاعت هلوق كلذ

 ا دوف فا َلَمَجَو# :ىلاعت لاقو 1١[« :ناقرفلا] ايم

 .تاوامسلا يف : يأ ؛[١۱ :حون]

 نكمي ىلوألا ةيآلا 05 ؛ىلوألا ةيآلا نم ًالاكشإ دشا ةيناثلا ةيآلاو

 ءادج .ةلكشملا يه ةيناثلا ةيآلا نكلو ءولعلا ء ءامسلاب دارملا :لوقن نأ



 ۹ 4... هردق قح هللا اوردق امو :ىلاعت هللا لوق يف ءاج ام باب

 000 «شْرَعلا قوق ُهَللاو

 يف وه لب ءاهسفن ءامسلا يف سيل رمقلا نأ دهاشملا سحلاب مولعملاو
 .ضرألاو ءامسلا نيب كلف

 يف عّصَرُم رمقلا نأ ىلع لدي نآرقلا ناك نإ :لاقي نأ باوجلاو
 اننإ :مهلوق نإف ؛ةيعطق ةلالد ةبشخلا يف رامسملا عصري امك ءامسلا
 00 .رمقلا هوُنظ وجلا يف اًمْرُج اولصو لب ءاًحيحص سيل رمقلا انلصو

 رمقلا نأ ىف ةيعطق هتلالد تسيلو «كلذ يف اًحيرص سيل نآرقلا نكل
 رامكا يف صحب را كرب :اهيف هللا لاق ناقرفلا ةيآف ؛ءامسلا يف عصرم
 دارملا نوكي نأ نكميف ؛[١1 :ناقرفلا] يم رمو ارس ایف عج ارب
 ءاملاو ء[۱۷ :دعرلا] هام َةَمَتلا ى ّلرنأ# :ىلاعت هلوقك ؛ولعلا ءامسلاب
 : ىلاعت هللا لاق امك ؛ضرألاو ءامسلا نيب رخسملا باحسلا نم لزني
 ليوأتلا اذهو «[154 :ةرقبلا] 4ِضْرَأْلاَو است نيب رسل باتل #
 . بيرق ةيآلل

 نأب اًضيأ ليوأتلا اهيف نكميف ؛اُ يف َربَقْلا لمَ :هلوق امأو
 ءولعلا تاوامسلا ةهجو .ءنهتهج يف :4َنيِف# :هلوقل دارملا :لاقي
 . عقاولاو تايآلا نيب عمجلا نكمي ذئنيحو

 ىلاعت هللا ولع تابثإب حيرص صن اذه :«شرعلا قوف هللاو» :هلوق

 :نيمسق ىلإ مسقني هللا ولعو هاّيتاذ اًولع
 هب دارملاو «مالسإلل بستني دحأ هركني ال اذهو «ةفصلا ولع أ

 لَو يملأ لسم ِةَرْخيألاب تومي ال لل :ىلاعت لاق امك ؛هللا تافص لامك
 ` .[60 :لحنلا] 4ما درمل َرْهَم للا لكلا

 :نولوقيف ؛مالسإلل نيبستنملا ضعب هركنأ اذهو «تاذلا ولع ب
 يف نولوقيف «ةفصلا ولع هب دارملا هللا ىلإ فاضملا دراولا ولعلا لك
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 ر ا هی وشر نش رام _

 .٠ و ؛ ىئاعت هللا ُهَمِحَر و يملا

 !سيلو «ناطلسلاو ةرطيسلاو 7 ؛ يأ ؛«شرعلا قوف هللاو» : ب هلوق

 ٠ تافصلا يف ليطعتو صوصنلا يف فيرحت اذه نأ كش الو : نا هکر
 00 ب ل

 ضتقم لالش كش ال انهو ناك «ناكم لک يف هتاذب هلا نإ :لاق نم

0 : 
 نم الو كاش الو: نيمي الو تتلو قون أل هنإ لاف نم

 ذايغلاو هللا دوجول ضحم راكنإ اذهو ءقلخلا نع لصفنم الو قلخلاب

 غلبأ اندجو ام ؛مدعلا اوُِص : انل ليق ول :ءاملعلا ضعب لاق اذهلو «هللاب

 ىلإ رك لوقعلاو صوصنلا هيلع تلد ءيش نم اورفف .فصولا اذه نم

 ش .رطفلاو لوقعلاو صوصنلا .هركنت ءيش

 ا فا لمعي : «مكلامعأ نم ءيش هيلع ىفخي ال» :هلوق ش

 «هتعسو ةملع مومعل كلذو ؛عومسملاو اهنم يئرملا حراوجلا لامعأو

 وهو :ءانلامعأپ هملع عتمي ال هولع نأ نل هولع زکذ ذعب كلذب ىنأ امنإو

 . ىلاعتو كرابت وا ةحضاو ةراشإ

 الا” نص) «يسيرملا ىلع ضقنلا» يفو (٣۲ص) ؛ةيمهجلا ىلع درلا» يف يمرادلا : :هجرخأ )١(

 يف يناربطلاو (۳۷۷ لالا ء5١٠ ۱۰ هض) ديحوتلا» يف ةميزخ نياو ,.( 1 ۰ ٠١5

 ٤۷(٠ /5) «حضوملا» يف بيطخلاو «(١0١1ص) «ءامسألا» يف يقهيبلاو 8441(4/) ؟ريبكلا»

 ؛ولعلا» يف يبهذلاو )°1 *ص) «ةيمالسإلا شويجلا عامتجا» يف ميقلا نبا هححص دقو

 .«حيحصلا لاجر هلاجر» :يناربطلل هازع امدعب (38/1) يمئيهلا لاقو .(26ص)
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 َلاَق :َلاَق ؛ُهْنَع هللا َيِضَر بِلطُمل | ٍدْبَع نب ِساّبَعلا ِنَعَو

 121 .«؟ضزألاَو ِءاَمَّسلا َنيَب مك َنوُرْدَت له» ؛ةا هللا لوُسَر

 ديفت ال انه (لأ)و «سابعو «سابعلا :لاقي :«سابعلا» :هلوق

 :لاقي امك ؛لصألا حمّلِل اهنكل ءاّملع هنوكل ةفرعم سابع نأل ؛فيرعتلا
 : كلام نبا لاق ءءادعألا ىلع هسوبعل سابعلاو ؛هلضفل لضفلا

 “القت هنعناكدقام حملل الخد هيلع مالعألا ضعبو

 :نارمأ اهب داري ةيماهفتسا :«له» :«نوردت له» :هلوق

 :نكديس اهل "قيوشتلا تأ

 َكلَتَأ لَم :ىلاعت هلوقك اذهو «مهيلع هيقليس ام ىلإ هيبنتلا.- ب
 هللا تايآ نم ءيش ىلإ قيوشتو هيبنت اذه ١[« :ةيشاغلا] «ٍةيِئيَعْلا تيد

 . ةينوكلا

 « لأ ٍناَذَع ني ريش زري لع يلا لك :ىلاعت هلوقو
 ةيعرشلا هللا تايآ نم ءىش ىلع قيوشتو هيبنت اذه ٠١[ :فصلا]

 .حلاصلا لمعلاو ناميإلا وهو

 هيبنت "٠١[ :فهكلا] «الَمأ نرسل ی له لف :هلوقو
 .ريذحتو

 هيبنت 1١[ :ةدئاملا] أ دنع هوم كلذ نم رب مَ لَه :هلوقو

 لصألاف ؛الإو «قايسلاو نئارقلا بسحب يناعملا هذه فالتخاو ءريذحتو
 .ءيشلاب ملعلا بلط هنأ ماهفتسالا يف

 . ةيماهفتسا :«مك» :هلوق

 )1١( هكلام نبا ةيفلأ» )ص©١6(.
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 ْنِمَو ءةَنَس ِةَناَمِسْمَح ُةَريِسَم اَمُهَتيَب١ : لاَ E هللا :اَنْلُق

 ةَرْيِسَم ِءاَمَس لَك ُفَتكَو ب ی و ا ىلإ ِءاَمَس لک

 هِلَفْسأ نيب ٌرْحَب شزعلاو ة ٍةَعِباَسلا ِءاَمَّسلا َنْيَبَو ةَنَس ةَئاَمِسْمَح

 eens كلذ قو ىَلاَعَت ُهللاو «ضزألاو ءاَعَسلا ټپ امك ُهلْغَأَو

 ملع نأل ؛واولاب فطعلا ءاج :؛ملعأ هلوسرو هللا :انلق» :هلوق

 ينف كلْذكو .رشبلا هكردي ال امب همّلَعُي يذلا وهف ؛هللا ملع نم لوسرلا

 قلخلا ملعأ ل هنأل ؛ملعأ هلوسرو هللا :لاقي ةيعرشلا لئاسملا

 ا رهف عرشلا ر و هللا ملع نم هب هملعو «هللا عرشب '

 ردقلا باب يف اذه نأل ؛©' ”تئشو هللا ءاش ام» :هلوقك اذه سيلو

 لب كلذ يف هلل اًكراشم ب لوسرلا لعجُي نأ نكمي الو «ةئكيشملاو

 ةيعرشلا رومألا نأ كلذ يف طباضلاو «(مث)ب فطعي مث هللا ءاش. ام :لاقي

 لهجو ًاطخ فرعن انه نمو .الف ؛ةينوكلا امأو ءواولاب فطعلا اهيف حصي

 وشو و ل هنأ ریس أ أولم يقو : :لامعألا ضعب ىلع بتكي نم

 نكلو ىر هللاف «هتيؤر رّثَعَتو هيك لوسرلا توم دعب ٠ :ةبوتلا]

 .للكي هيلع ُبِذَك هنأل هتباتک زوجت الف ؛ىري ال.هلوسر

 فلألاو ةروسكم ةئاميمَح ىف ةيناثلا ميملا :«ةنس ةئامسمخا :هلوق

 ْ . اهب قطني ال

 نيب امك هالعأو هلفسأ نيب رحب شرعلاو ةعباسلا ءامسلا نيبو» :هلوق
 .ةنس ةئامسمخ كلذو :«ضرألاو ءامسلا

 - هلل ES اذه : «كلذ قوف ىلاعت هللاو» :هلوق

 «هتاقولخم نم ءيش هب طيحي الو ءيش لك قوف - هناحبس هن نأو «- لجو زع

 .(08/1) قبس (۱)
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 ااا لل

 ةهج يف هنأب فصوي ال  هناحبس  هنإف ؛هيلعو ءاهريغ الو تاوامسلا ال

 ىتح ءيش كانه سيل مدع شرعلاو تاوامسلا قوف ام نأل ؛هب طيحت

 لهأ بتك ضعب يف ءاج اذهلو . هتاقولخم نم ءيش هب طاحأ هللا نإ :لاقي

 ولعلا نوركنيو ءاّقلطم ةهج يف هنأب هللا فصوي نأ زوجي ال :نولوقي مالكلا

 ام نأ ملعن اننأل ؛كلذك سيلو . .رصحلا مزلتسي ةهجلا تابثإ نأ مهنم اًنظ

 نم ءيش هب طيحي الو « هللا الإ مام هيف تاقولخم ال مدع شرعلا قوف

 الف اًنابثإو اًيفن اهظفل قالطإ امأ «ليصفت هيف هلل اهتابثإ ةهجلاف . اًدبأ هتاقولخم

 ؛لّصفُت نكلو «ةهج يف سيل هنأ الو «ةهج يف هللا نأ دري مل هنأل ؛هب لوقن

 . ؟؟هللا نيأ» : ةيراجلل لاق لي لوسرلا نأل ؛ولعلا ةهج يف هللا نإ :لوقنف

 اهرقأف «كلذ تتبثأف . ءامسلا يف :تلاقف ؛ناكملا نع اهب مهفتسُي نيأو

 :نولوقي فيرحتلا لهأو . «ةنمؤم اهنإف ؛اهفيعأ» :لاقو «هيلع لكي يبنلا
 يف نم وه : :يأ ؛ءامسلا يف :تلاق ؟هللا نم :يأ ؛«ْنَم» ىنعمب «نيأ»

 اهنمو هبتك يف هللا ر .ولعلا نوركنيو «ءامسلا

 نيب ٌقرفو (1ْنَما ىنعمب ب «نيأ» اهيف يتأت ال ةيبرعلا ةغللا : مهل لاقو «ةينونلا»

 ٌةرطف هل ولعلا بوجول كلذو «لفس ةهج تسيل هلل ةهجلاف . «نم»و «نيأ»

 هيسرك عسو ىلاعت هنأل ؛هب طيحت ولع ةهج تسيلو ءاًّعمسو ًالقعو

 نم ءيش ىلاعت هب طيحي فيكف ؛هيمدق عضوم وهو «ضرألاو تاوامسلا

 اًنيش نإ :لاقي نأ نكمي الو «هب طيحت ال ولع ةهج يف وهف !؟هتاقولخم

 «- هناحبس - هللا الإ مث سيل مدع شرعلا قوف ام نإ :لوقن اننأل ؛هب طيحي

 .؟كلذ قوف ىلاعت هللاو» : لاق اذهلو

 نب ةيواعم نع ؛(۳۸۲ ١/ «ةالصلا يف مالكلا ميرحت باب «دجاسملا) يف ملسم :هجرخأ )١(

 . هنع هللا يضر مكحلا
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 ي نيرو ی للا

 . غو

 َدَواَذ وُيأ هجَرخأ . أ .

 :هلوقو : مآ ينب لامعأ نم ءيش هيلع یفخ سیلو : :هلوق
 لاوقألاو «حراوجلا لامعأ :اهب دارملا راص لاوقألاب تنرق نإ «لامعأ»
 ؛لامعأو ناسللا لاوقأو حراوجلا لامعأ تلمإش تدرفأ نإو «ناسللا
 "وأ بلقلا وأ ناسللاب قلعتي ام لك لمشتف ؛ةدرفم انه يهو «بولقلا
 .مدآ يتب لامعأ نم ءيش هيلع ىفخي ال هنأ كلذ نم غلبآ لب «حراوجلا
 "ياام راعي :ىلاعت لاق «ناک امع ًالضف نوكي ام ملعي وهف 00
 ا ل ؛[١٠1 :هط] 4مُهَمَلَخ امو مي
 .:لاق ؟اهنأش ام :يأ ؟4َلوُأْلا نا لاب امال :ىسومل نوعرف لاق املو
 «لهجي ال :4ْقُر لِي ال «ةظوفحم : : يأ ؛ بنتك ىف ِقَ دنع اهم
 E ىضم اّمَع لَهْذَي ال 1e 3 a و

 Ê یا ءةنسلا) يف.دواد وبأو ٠ ١۷ ١/5)دمحأ :هجرخأ ()
 ` هجام نباو .- «بيرغ نسح» :لاقو - 5١/9( «ةقاحلا ةروس «نآرقلا ريسفت) يف يذمرتلاو
 ىلع درلا» يف يمرادلا نامثعو ؛(١/41 «ةيمهجلا تركنأ انميف باب ءةمدقملا) يف
 : «ةنسملا» يفا مصاع ي يبأ نباو 4١0(« ص) «يسيرملا ىلع ضقنلا» يفو : (؟4ص) «ةيمهجلا
 4D «ةعيرشلا» يف يرجآلاو )23١1 0٠١5 ؛ديحرتلا» يف ةميزخ نباو ( ۷
 4 «۲۸۸/۲) مكاحلاو ٠١(., «۹) «شرعلا» يف ةبيش ْئبأ نب دمحمو «(۳
 يف يقهيبلاو. «(۴/۲) ؛ناهبصأ رابخأ» يف ميعن وبأو :(501) يئاكلاللاو «۔ هخحصو
 أ «لصفلا» يق مزح نباو ء(١٤٠ /۷) «ديهمتلا» يف ربلا دبع نباو ء(۴۳۹۸ص) ةءامسألا)

KE)ء(۷۱۹/۲) «لامکلا بيذهت» يف يزملاو < «(۷ص) هولعلا» يف ةمادق نباو  
 نع « سيق :نب فنحألا نع «ةريمع نب هللا دبع قيرط نم ؛( 6٠ 140 ؟ولعلا» يف يبهذلاو
 : . شابعلا
 .؟ةلاهج هيف - هللا دبع : يأ - هيفا : 414/۲0 ةنازيملا» يف يبعذلا لاقر
 . .«سيق .نب فنحألا نم عامس هل فرعي ال» :يراخبلا لاق
 لاعرألا ربخ نإ» :هتضراع يف يبرعلا نبا لاق دقو ؛لاعوألا ثيدحب فرعي ثيدحلا اذهو
 ..«تايليئارسإلا نم فقلتم

 .(۹۳ و5 /7/) ميقلا نبال «نتسلا بيذهت» :رظناو
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woeceeoneeenecorananenencacnacrencnanenesoeennanenavevsvaDacanacenenananeecneesenenasasanans 

 لجأ نم هيبنتلاو قيوشتلا ىلع ةلادلا لهب رمألا اذه رَّدَص هيب ىبنلاو

 طيحم هنأو «هتاذب ءيش لك قوف ىلاعت هنأ وهو «ةميظع ةديقع تبثي نأ
 اذإف «مدآ ينب لامعا نس ءيش هيلع ىفخي سيلو» :هلوقل ؛اًملع ءيش لكب

 لاع وهف ؛انقوف هنأل ؛هتفلاخم نم رذحلاو هميظعت انل بجوأ ؛كلذ انملع

 .انب طيحم هرمأو ءانيلع
 :هلوق نم دافتسملا ولعلا يهو «ةيتوبث :هلل ناتفص ثيدحلا يفو

 ف ا ی یو الرق وع ا و قوكتلاو
 ةيبلس ةقض د لجو رع دلل تافص يل دوم الو 44م1 يتب لاجبعا
 هجو ىلع اهدض توبثل ةنمضتم يفنلا يه يتلا ةيبلسلا هتافص لب «ةضحم

 ةر لامكل تقفل هع ىو ههملع لامكل افا هع ت لالا
 هسفن نع هللا ىفت اذإف .كلذ هبشأ امو ءهتردق لامكل زجعلا هنع ىفنُيو
 لاق امك ؛اهدض لامكل هنع ةفصلا كلت ءافتنا دارملاف ؛تافصلا نم اًئيش
 «ساعنلا :ةئُسلا «[108 :ةرقبلا] 4ر الو ةَ مدعا ال :ىلاعت
 صقان ناك ول ذإ ؛هتيمويقو هتايح لامكل كلذو «قيمعلا ءافغإلا :مونلاو
 ماني نيح هنأل ؛هقلخ ىلع اًموَيَق ناك ام مان ولو «مونلا ىلإ جاتحال ةايحلا

 لامكل نوماني ال ةنجلا لهأ ناك اذهلو ءمهيلع موقي نم كانه نوكي ال

 الو رورس الو حرف الب اًنقو مهيلع بهذي ةنجلا يف مونلا نألو ؛مهتايح
 ال ةنجلاو ءىرغصلا ةافولا وه مونلا نألو «مئاد اهيف رورسلا نأل ؛ةذل

 .اهيف توم

 ءانث ال مدع ضحملا يفنلا نأل ؛ ضحم يفن هللا تافص يف سيلو

 لحملا نوكل دري اًنايحأ يفنلا نألو «ءيش ال وه لب «لامك الو هيف

Êل  E7 يلب ال رادع  
 : لوق يف امك ِ؛اًمذ مذلا يفن نوكي دقو
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 :ٌلِئاسَم هيف ©

 م سَ اعییج زالو :ىَلاَعَت ِهِلْوَق د ريف : ىلوألا

 . دملا
 يف نيا ٍدوُهَيِلا َدْنِع ٌةيِقاَب اَهَلاَعْمَأَو َموُلُعلا له َّنَأ :ةيناثلا

 ا .اَهوُلَوَأتَي ْمَلَو اموري ملو 0 نم

 ٍلدرخ ٌةَبَح سانلا نوملظيالو ةمذبنوردغيالةلّْيَبُم
 مهزجع نع ئبنُي مذ وه لب ءاًحدم سيل ملظلاو مهنع ردغلا يفنف

 :رخآ لاقو

 اًياَعإو ِءيَش يف ِرَّشلا نم اوسْيَل © ددع يود اونا ْنِإو ينموق يكل
 اًناَسخِإ ٍءوسلا لهآ ةءاسإ نمو رِفْعَم مْلظلا لهآ ملظ ْنِم نوُرْجَي |

 ی بكا وو و فدخل نلعب لذي لاك
 اناَسْرُمو اًناَبُكر ةّراَغِإلا اوُنَش اوُبِكَراًذِإ موق مهب يِلَتِيَلَق

 رد م ريل وت ا ال

 .ىوقأو مهنم ريخ موق هل نوكي ن نأ ىنمتو مهسفنأل

 : 3 : لئاسم هيف

 مو ضف محط ت تيب شالا :ىلاعت هلوق ريسفت :ىلوألا ©

 ربحلا ل يبنلا رقأ ثيح «دوعسم نبا ثيدح نم مدقت دقو: : 4ِةَمَلِيقْلا

 .خلإ . . .عبصإ ىلع تاوامسلا لعجي هللا نأ ىلع

 يف نيذلا دوهيلا دنع ةيقاب اهلاثمأو مولعلا هذه نأ :ةيناثلا ©
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 ُنآُْقلا َلَرَنَو هُهَنَّدَص للي بنل َرَكَذ اّمَل َرْبَحلا نأ :ةثلاثل

 قيل ٍيِرْفتب
 اًذه ُرْبَحلا َرَكَذ اَمَل لك ٍلوُسََرلا ّنِم ِكِحَّضلا ٌعوُقُو :ةعبارلا

 . َميِظَعلا مْلِعلا

 ديلا يِف ِتاَواَمَسلا ّنَأَو ءْنْيَدَيلا ٍرْكِذِب ٌحيِرْضَّنلا :ةسماخلا

 . ىَّرخألا يِف َنيِضْرَألاَو ىَنْمُيلا

 كئلوأ نم ريخ دوهيلا نإ :لوقي هنأك :اهولوأتي ملو اهوركني مل كك هنمز
 ؛ةمألا هذه نم موق ءاجو ءاهولوأتي ملو اهوبّذكُي مل مهنأل ؛اهل نيفرحملا
 ريخ دوهيلا :لوقي هنأكف ؛ةردقلا اهب دارملا نإو «عباصأ هلل سيل :اولاقف
 .هللاب فرعأو اذه يف مهنم

 ريرقتب نآرقلا لزنو .هقدص ايب يبنلل ركذ امل ربحلا نأ :ةثلاثلا ©
 ءربحلا مالك دعب هنأ «نآرقلا لزنو» :هلوقب فلؤملا مالك رهاظ : كلذ

 اورد اًمو# :هلوق أرق مث :لاق دوعسم نبا ثيدح يف هنأل ؛كلذك سيلو

 فلؤملا دارم نكل «لبق نم تلزن ةيآلا نأ ىلع لدي اذهو «4 هده ىح هلأ
 . كلذ ريرقتب لزن دق نآرقلا نأ

 ملعلا اذه ربحلا ركذ امل ويي لوسرلا نم كحضلا عوقو :ةعبارلا ©

 كحضلا نأل ؛ءايشألا ريرقت يف كحضلا زاوج ىلع ليلد هيفف : ميظعلا
 .ةيهاركلا مدعو اضرلا ىلع لدي

 ىنميلا ديلا يف تاوامسلا نأو «نيديلا ركذب حيرصتلا :ةسماخلا ©

 عامجإو ةنسلاو باتكلاب ىلاعت هلل ناديلا تتبث دقو : ىرخألا يف نيضرألاو

 .فلسلا

 يف هركذ امل لامشلا ركذ يفني هنأ ينعي ال «ىرخألا يف» :هلوقو
 : يهو ةيلاتلا ةلأسملا



  o۸4هردق قح هللا اوردق اموإ» : ىلاعت هللا لوق يف ءاجام باب :4.1

 . َلاَمّشلا اَهِتْيِمْسَتب حيرضَّللا : ةسداسلا

 و ا

 . ءاَمّسلا ىلإ بسلا َيِنْْكلا مَع : ةعساتلا

 . يِسْرُكلا ىلإ ٍةَبْسْنلاِب شْرَعلا ْمَظِع :ةرشاعلا

 . ِءاَملاَو ٌيِسْرُكلا َرْيَغ شْرَعلا َّنَأ :ةرشع ةيداحلا

 1 مالكلا قبس دقو رول او حد :ةسداسلا ©

 .كلذ

 دار : كلذ دنع نيربكتملاو نيرابجلا ركذ : ةعباسلا ©

 ١ . كلب اوموقيلف نالا ر نيت مهل ناكااذإ

 A «مكدحأ فك يف ةلدرخك» :هلوق :ةنماثلا ©

 الإ نمحرلا فك يف عبسلا نوضرألاو عبسلا تاوامسلا ام» :ثيدحلا

 مكدحأ فك يف هللا همحر فلؤملا لاق اذكه : ؛مكدحأ فک يف ةلدرخك

 ىلع انمالکو ٥۳٥ص رظنا س ا :هلوقب رثألا قاس دقو

 .كانه رثألا

 هنأ زكذ ثيح :ءاملسلا ىلإ ةبسنلاب يسركلا مظع :ةعساتلا ©

 ا ' , ٠ سرت يف تيقلأ ةعبس مهاردك ي ىسركلل ةبسنلاب

 يسركلا لعج هنأل : :يسركلا ىلإ ةبساب شرعلا مظم :ةرشاعلا ©

 : 8 شرعلل.ةبسنلاب ضرألا نم ةالف يف تيقلأ ةقلحك

 ا ملو : SR ؛ةرشع ةيداحلا ©



 24 4(... هردق قح هللا اوردق امو :ىلاعت هللا لوق ىف ءاج ام باب

 . ِءاَمَس ىلإ ِءاَمَس لك َنْيَب مك :ةرشع ةيناثلا

 . يِسْرْكلاَو ٍةَعباّسلا ِءاَمَسلا َنْيَب مك :ةرشع ةثلاثلا

 . ِءاَملاَو ٌيِسْرُكلا َنْيَب مك :ةرشع ةعبارلا

 اجلا قزف شالا نأ

 :نشذعلا قوق هللا نأ ةع ةسدانلا

 : ةرشع ةسماخلا

 وه يسركلا اذه نأ اونظو «"«ةمايقلا موي هيسرك عضي هللا نإ» :ثيدحل
 هلوق يف اولاقف ؛ملعلا وه يسركلا نأ سانلا ضعب معز كلذكو . شرعلا
 .هملع :يأ ؛[١٠٠ :ةرقبلا] 4َضرأْلَو بولمسا يسرك عبو :ىلاعت

 هيلع ىوتسا يذلا وه شرعلاو «نيمدقلا عضوم يسركلا نأ :باوصلاو
 .مولعملا اهب كردي مِلاَعلا يف ةفص ملعلاو «- هناحبس  نمحرلا

 .ماع ةئامسمخ وهو :ءامس ىلإ ءامس لك نيب مك :ةرشع ةيناثلا ©

 ةئامسمخ وهو :يسركلاو ةعباسلا ءامسلا نيب مك :ةرشع ةثلاثلا ©

 . ماع

 .ماع ةئامسمخ وهو :ءاملاو يسركلا نيب مك :ةرشع ةعبارلا ©

 ..ةرهاظ يهو :ءاملا قوف شرعلا نأ :ةرشع ةسماخلا ©

 .ةرهاظ يهو :شرعلا قوق هللا نأ :ةرشع ةسداسلا ©

 امك هب طئي هيسرك ىلع هيف هللا لزني موي .. .۱ :لاق ؛هنع هللا يضر دوعسم نبا ثيدح يف (۱)

 .«ضرألاو ءامسلا نيب ام ةعسك هقياضت نم لحرلا طئي

 :لاقو 2014 /؟ «ليئارسإ ينب ةروس ريسفت) هريسفتلا» يف ًالوطم مكاحلا :هجرخأ
 هفعض نامثعف ؛هللاو ال :تلق» :ىبهذلا هبقعتو ««هاجرخي ملو «دانسإلا حيحص)»

 .«تاقث نرقابلاو «ءينطقرادلا



 4 مردق قح هللا ار ىلع هل لوق يف اج ام با ةود

 ضزألاَو ِءاَمَّسلا نيب مك :ةرشع ةعباسلا

 . كس ةا ِءاَمَس لَك فكك :ةرشع ةنماثلا

 شا نيب تاواجسلا قرف ىلا حبلا نأ رغ ةعناتلا
 . ُمَلْعأ ُهَللاَو وس ةئاَمَسُمَح ُهالْغَأَو

 .ماع ةتامسمخ وهو :یرالاو اسلا نب مک : ةرشع ةعباسلا ©

 .ةنس ةثامسمخ ءامس لك فنك : ةرشع ةنماثلا ©

 امار هلفسأ نيب تاوامسلا قوف يذلا ر حبلا نأ : :ةرشع ةعساتلا ©

 دافتنسيو ءاهتلدأب لئاسملا هذه عيمج ىلع مالكلا ى قبس دقو ةن ةئامسمخ '

 ۱ :بابلا ثيداحأ نم

 .مدآ ينب لامعأ نم ءيش هيلع ىفخي ال هلا نأ -

 .- لجو زعاأ هليا ةفلاخم نم ريذحتلا - ۲

 ين ىلع ماس هللا ىلصو «نيملاعلا بر هلل او «ملعأ هللاو

 . نيمآ ؛دیحوتلاب مكلو انل تدع نأَشأو ؛ دمحم

 ْ يناثلا ءزجلا هتتمو هللا م 5

 : . باتكلا مت هبو ديحوتلا باتك ىلع ديفملا لوقلا باتك نم



 يناثلا ءزجلا سرهف

 ديفملا لوقلا باتك نم يناثلا ءزجلا سرهف
 عوضوملا

 Oa او رفا دا هس تلا ىف ءاج ام باب

 RO E ASS رمقلا لزانم ملعت مكح
 .٠ ES . .ةنجلا نولخدي ال ةثالث» :ىسوم يبأ ثيدح حرش

 RAN Sa ديعولا ثيداحأب دارملا يف ءاملعلا فالخ

 عدلا مس م تس هوشة ا عا اهحرشو «بابلا لئاسم

 eos ءاونألاب ءاقستسالا يف ءاج ام باب

 RE AAAS ERS ءاقستسالا فيرعت

 وو موا وس خام عم ءاقستسالا ماسقأ

 203000 ۰...2... ۰.۰.۰۰ ا. . .مکقزر نولعجتو# :ىلاعت هلوق حرش

 SRR يرعشألا كلام يبأ ثيدح حرش

 Race reassess ثيداحألا ىف رصحلا ةدئاف

 NlSAN SRS باسحألاب رخفلا فيرعت

 EES و وم اسال ا قعطلا قرت

 SEG ERS SS AR E ORES Rr سابع نبا ثكيدح حرش

 . (نونكم باتك يف :ىلاعت هلوق يف باتكلاب دارملا يف نيرسفملا فالخ

 REARS Ass اهحرشو «بابلا لئاسم

 aeceeuavroenoeroennnacascsrnassnsonsannaan ةمعنلا لوزن دنع سانلا ماسقأ



o0يناثلا ءزجلا سرهف ْ . 

 .EE us (. . .ادادنأ هللا نود نم ذختي نم سانلا نموإ» : ىلاعت هللا لوق باب
 EE ل e 106 ةبحملا ماسقأ
 1101 8 ءا نود نم ذختي نم سانا ننو# :ىلاعت هلوق حرش

 ¥ 0 AES SE ا بابلل ةيآلا ةبسانم

 oe E . هيلإ بحأ نوكأ ىتح مكدحأ نمؤي ال» :سنأ ثيدح حرش

 1 .٠ EE O EE . .هيف نك نم ثالث» :ثيدح حرش

 ا ...٠ E ere Re اهحرشو «بابلا لئاسم
 aE 4. . .ناطيشلا مكلذ امنإإ» :ىلاعت هللا لوق باب
 AAS و وعاد ءاجرلا ْبَّلْعُي له
 Aes a 0 OO فوخلا ماسقأ
 es .... ©. . .ناطيشلا مكلذ امنإ# :ىلاعت هلوق حرش

 Vs ' 4. . :هللاب نمآ نم هللا دجاسم رمعي امنإ9 : یلاعت هلوق حرش
 VE 4. . .انمآ لوقي نم سانلا نمو :ىلاعت هلوق حرش
 ١ سانلا يضرت نأ نيقيلا بفعض نم نإ :ديعس يبأ ثيدح حرش

 الا lessees 6. . . هللا طخسب

 .RT eS . .انلا طخس هللا اضر سمنلا نما :ةشئاع ثيدح حرش
 ا aa e 120 00 ees ثيدحلا ةبسانم

 ...٠ RE See اهحرشو «بابلا لئاسم

 ...AVE REARS a f ر ا و : ىلاعت هللا لوق باب

 LAV eseren EE لكوتلا فيرعت

 دلل ار رجم قف وج وس وا تاالق للا ل نب ناعم قلا مالك
 AA ممل RAS SNE E لكوتلا ماسقأ
 QE Oe 4. . .اولكوتف هللا و ا هلوق حرش

 A A 4 . . . هللاركذ اذإ نيذلا نونمؤملا امنإ# :ىلاعت هلوق حرش

 O Soca «هللا كبسح يبنلا اهيأ اي :ىلاعت هلوق حرش

 Ce «هبسح وهف هللا ىلع .لکوتی نمو :ىلاعت هلوق حرش
 ERG BERN ESEREN نك سابع نبا ثيدح حرش



 يناثلا ءزجلا سرهف

 عوضوملا

 اها هدو اوم ورمل دا دوما مات هكدا شل و تأ موس اهحرشو «بابلا لئاسم

 Ee 4. . .هللا ركم اونمأفأ# :ىلاعت هلوق باب

 E 4. . .هللا ركم اونمأفأ» :ىلاعت هلوق حرش

 ee 4. . .هللا ةمحر نم طنقي نمو :ىلاعت هلوق حرش

 ا E ةوطرلاوت قسم هللا ةمحر نم طونقلا ميرحت

 . .رئابكلا نع لئس» ايب يبنلا نأ امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح حرش

 هاو هول ما الل قب هل الا طرف للرواة تطل ورا و رو ا دلال ةريبكلا دح

 ERASE ER ea اهحرشو «بابلا لئاسم

 eS هللا رادقأ ىلع ربصلا ناميإلا نم باب

 a OANA اهالعأو ءربصلا ماسقأ

 A N eg E «هبلق دهی هللاب نمؤي نمو# :ىلاعت هلوق حرش

 املا لا لاقل اأو .٠١ . سانلا يف ناتنثا» :ةريره يبأ ثيدح حرش

 a SRR يد قد فلولا طب ةبيصملا دنع سانلا لاوحأ

 دا م .٠ . .دودخلا برض نم انم سيلا :دوعسم نبا ثيدح حرش

 .٠ a ee RS . .اًريخ هدبعب هللا دارأ اذإ) :سنأ ثيدح حرش

 ROSE eposa ASA ةبوقعلا عاونأ

 Cae SRS مسالا اذهب ةمايقلا موي ةيمست ببس

 2070700 0 0 .٠ . .ءالبلا مظع عم ءازجلا مظع نإ» :ثيدح حرش

 Aa يدا ا ناعم تهمس انك اهحرشو «بابلا لئاسم

 SSE ها ا ا م ءايرلا يف ءاج ام باب

 E O د ا 1 سما هجم عنج جم هماسقأ نايبو «ءايرلا فيرعت

 00001 (. . .مكلثم رشب انآ امنإ لقط :ىلاعت هلوق حرش

 ا لا كوتا ان ل نا قا وا ةيآلا نم دهاشلا

 .٠ a . .كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ انأ» :ةريره يبأ ثيدح حرش

 1 0 ا دیعس يبأ ثيدح حرش

 1110111 ]1 S يلجلاو يفخلا كرشلا فيرعت

 BRS هاو aa e عع طق هو ص و او جما ءايرلا باوبأ قئاقد نم



١ o4يناثلا ءزجلا سرهف  

 :ةحفصلا 1 عوضوملا

 ا O ES د. اه رش: باللا لئاسم
 Aes 10000 e ايتدلا هلمعب ناسنإلا ةدارإ كرشلا نم باب
 TT, E ا ١ PP EEE ا ةمجرتلا حرش

 ET nae ز A هلبق يذلاو باتكلا اذه نيب قرفلا
 NEV AOE ...... تايلكلا يف ميلعتلا
 .A ns . Q . .ايندلا ةايحلا ديري ناك نم» :ىلاعت هلوق حرش

 YEY n ا .٠ . .رانيدلا دبع سعت :ةريره يبأ ثيدح حرش

 NET eee 5000 ايندلل ةبسنلاب سانلا ماسقأ

 EV ا ا ...٠ اهحرشو «بابلا لئاسم

 ا هللا ' لجأ ی او ءاملعلا عاطأ نم باب
 ا O أ... ءارمألاو ءاملعلاب دارملا
 No Nes esa [1 [11 e سابع نبا رثأ حرش
 VOY ease م ماا وام e دمحأ مامإلا لوق
 OY ا ا ااا eens بجعتلا ماسقأ
 VO 0 0 متاح نب يدع ثيدح حرش

 00000000000 e ءاملعلا عابتا ماسقأ
 E ece اهحرشو ءبابلا لئاسم
 N ANS 4. . .نومعزي نيذلا ىلإ زت ت ملأ» : یلاعت هللا لوق باب
 0 O ةيآلا حرش

 N 0 0 زامضإلا عضوم .راهظإلا ةدئاف

 ا |. لوقلا ةغالب هب نوكت ام
 تالا CAN ATE يالا : یلاعت هلوق حرش
 E TOE , داسفلا ماسقأ
 لني es «ضرألا يف اودسفت الو# :ىلاعت هلوق حرش
 VVE mag ع ام أ يس وا «نوغبي ةيلهاجلا مكحفأ# :ىلاعت هلوق حرش
 DE 0 0 ز]ز ]ز ز ز ز]ز]ز ]ز] 1. . .مكدحأ نمؤي ال» :رمع نبا ثيدح حرش



 o00 يناثلا ءزجلا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 Ae Oodle اهحرشو «بابلا لئاسم

 VAT gas ee تافصلاو ءامسألا نم اًئيش دحج نم باب

 0 SSSA دحجلا ماسقأ

 NRE SS ب حا ا تطل ا طيس هاو نم هللا ءامسأ يف ثحابم

 AES RDI SSR ORS لوألا

 VAG 0 aS ASSES ERR ىناثلا

 ارق موا وال وما امام وارخص هال أ لال نم تلو قاما اورام ثلاغلا

 ا ا ا ل ب كم Sa ارم ل اداة ا نجر ادا نوت وت عبارلا

 AV SAE 1 1 LR ESS هللا تافص ىف ثحبلا

 AVAKER لوألا ثحبملا

 AR SN SSSA SS RRS ىناثلا ثحبملا

 VAR م للا ا ا وجا نازل as ثلاثلا ثحبملا

 اق ف مل ار شم «نمحرلاب نورفكي مهوإ» :ىلاعت .هلوق حرش

 ANS ا سم ا اجمل اهطورشو «ةبوتلا فيرعت

 اق ا وو اما ومو قال ايم تبا احنا هحرشو «هنع هللا ىضر ىلع لوق

 AF ا sea ANSE بابلل رثألا اذه ةبسانم

 AE ae SAS هحرشو «سابع نبا لوق

 AO ESS اهنيب قرفلاو «هباشتملا ماسقأ

 VA AEDs ااا اهحرشو «بابلا لئاسم

 ا ا ل اكل د 4. . .هللا ةمعن نوفرعي# :ىلاعت هللا لوق باب

 91 ع ل مول كلا وو ام aR ةيآلا حرش

 Tey Gardai ES ديحوتلا باتكل بابلا ةبسانم

 NEY eRe n Cea OAs هحرشو «دهاجم لوق

 E E E OE هحرشو هللا دبع نب نوع لوق

 100 ies ببسلا ىلإ ةفاضإلا ماسقأ

 0 1 1 1 1 1 هحرشو «ةبيتق نبا لوق

 EOE SE ASR ad مالسإلا خيش لوق



۵ 1 

 ةحفضلا عوضوملا

 ا و SESS نم ببسلا ىلإ ةمعنلا ةفاضإ.

 VE ا 2ش ا تابلا لاش

 Ae asa «ادادنأ هلل اولعجت الف» :ىلاعت هللا لوق باب
 NEA A اال رقما كاتو واما SR ES SSS ةيالا حرش

 PE Saa PORR نيا داعم دادنألا يف سابع نبا لوق

 Ae ووسام ماما خلا اطول فما قبال ريسفتلا ماسقأ

 .٠ ,IER . .هللا ريغب فلح ْنم» :رمع نبا ثيدح حرش

 م E سا د مو واع ومس اج اا مسقلا فورح

 PEE ea هللا ريغب فلحلا مكح

 ااا 1 ] ا :... تاقولخملاب هللا ماسقإ

 ا للا وبال طا ان م ف «هيبأو حلفأ» :يي هلوق نع باوجلا

 O E EP ! هحرشو «دوعسم نبا لوق

 51 . .نالف ءاشو هللا ءاش ام اولوقت ال» : ةفيذح ثيدح حرش

 NY ei O 000000 .. هخرشو «يعخنلا ميهاربإ لوق

 Peso وامل امام روكا امال طل سل اهحرشو ءبابلا لئاسم

 E RS لاب فلحلاب عنقي مل نميف ءاج ام باب
 اا 1 1 1 1 بالا ةبسانم

 914 ا ل واو اول اا اما ؛هللاب فلحلاب عانتقالا ماسقأ
 EN 0 0 ا «. . . مكتاباب اوقلحت ال :رمع نبا ثيدح حرش

 ل ASE SS إ.. اهحرشو «بابلا لئاسم

 N ا ز ] ] ]ز]ز]ز]| 1| تئشو هللا ءاش “ام لوق باب

 ل ل A بابلا ةبسانم
 A SASS A e ةليتق ثيدح حرش

 1 وات لا الا قمنا ول هود د هباوجو «لاكشإ .

 Re ] ] ] ]1]1] ]1 ,.. سابع نبا ثيدح حرش
 NEN SESS AES ل حالا كي فران ليفطلا ثيدح حرش

 دان EASE E نقع فعلم هج وقفل سل او مش كا حورلا فيرعت



 so يناثلا ءزجلا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 ضو سادس دخون وسلا الا هدم نام هناا اهحرشو «بابلا لئاسم
 ا ا ا . ةحلاصلا ايؤرلا

 ELAS on REE هللا ىذآ دقف رهدلا بس نم باب
 YE SSRN او وو كاوا وعن وا قام بسلا فيرعت
 E ااا رهدلا بس ماسقأ
 A TO 4. . .ايندلا انتايح الإ يه ام اولاقوط :ىلاعت هلوق حرش

 هد «. . .مدآ نبا ينيذؤي :ىلاعت هللا لاق» :ةريره يبأ ثيدح حرش
 E ا م ل طوب هل ا و ب ياخ يسدقلا ثيدحلا ماكحأ

 E ES ولا ووو كرت هنا همم هللا ءامسأ نم سيل رهدلا
 PERS ASRS RASS اهحرشو «بابلا لئاسم

 NESS ةاضقلا ىضاقب ىمستلا باب
 E ا ا قا وا ب اطال وقل ES 5 لا حرش
 E ASTA SATAN ديحوتلا باتكل بابلا ةبسانم

 ا RRS Sg هللا ءاضق ماسقأ
 et nete RSS ةاضقلا يضاقب يمستلا

 EON ولا ولا ea SS اوم لاا مالسولا خيشب يمستلا

 1 RANA EATERS هود وم شتر لم مامإلاب يمستلا

 YOY ece a «. . .عنخأ نإ :ةريره يبأ ثيدح حرش
 FOO ل مم ann ERS اهحرشو «بابلا لئاسم

 POVNET ERS وسداد هللا ءامسأ مارتحا باب

 POV م م عما EASES ES هللا ءامسأ ىف ثحبلا
 O ااا0 0 لوألا ثحبملا
 VOSS a قرف ا د عال هي طن وام نشل دا اج هوم اجو راع ا مام نأ ىناثلا

 7617 mase أ اع هابل و AAAS ثلاثلا

 00 0 0 عبارلا
 TON reese o ل مااا وأم موا ع أ توما و يح a ا اا سماخلا

 OR SEIS م ملا م رو SE DEE سداسلا



 {eens هيف ف مم ons ةبآلا حرش

 ةحفصلا عوضوملا

 1۹ r A NS E DE aA SA e عباسلا

 O 7 ا ا نماشلا

 ا ا ا اا ا ا عساتلا .

 O طا هللا ءامسأب ةيمستلا

 0 ااا 0 E حیرش يبأ ثيدح حرش

 E E اد رم وس هن فت ا بلل هللا مكح ماسقأ

 1 وعلا لا .٠٠ E اهحرشو «بابلا. لئاسم

 VE 100 هللا ركذ هيف ءيشب لزه نم باب

 ال ERE قم هقول E هلوسرإ وأ هللا بس نم ةبوت مكح

 ل0 1 «.. .مهتلأس نئلو# :ىلاعت هلوق حرش `

 LALE علل مقل دموع م ومو بعك نب دمحمو رمع نبا ثيدح حرش

 ال COO EE اهحرشو «بابلا لئاسم

 FAS (. . .ءارض دعب نم انم ةمحر هانقذأ نئلوطظ :ىلاعت هللا لوق باب

 TA 1 1 1 0 ديحوتلا باتكل بابلا ةبسانم

 TA eae ا ةيآلا حرش

 ٠ AE gs ©. . .ليئارسإ ينب نم ةثالث نأ» :ةريره يبأ ثيدح حرش

 ...A ess كيدحلا نم دافتسي ام

 A aR a Sa «كاذلا لئاسم

 A ss E 4. . .اًحلاص امهانآ املفإ :ىلاعت هللا لوق باب ٠
 A ا سا م شامت حامل ل ةيآلا حرش ٠

 ااا Ss رذنملا مكح ٠

 نا RRS A aS هللا ريغل دبعم مسا لك ميرحت يف مزح نبا لوق

 71 م وماما هوك oa ةيآلا يف سابع نبا لوق

 N 53006 ءاوحو مدآ يف ةيآلا نوك نالطب
 Ea اهطصوتشو e لاما

 Es 000 «ىنسحلا ءامسألا هللو» :ىلاعت هللا لوق باب



 ۹ يناثلا ءزجلا سرهف

 NE ولو شا سكب ESSE هللا ءامسأ ءاصحإ
 YO ل عفا امل دو نال الوم وا لوو عمر ام ىنسحلا هئامسأب هللا ءاعد
 00000 0 OEE هللا ءامسأ يف داحلإلا عاونأ
 FV ل ال وما لك محل ملف اجب هويام واو وحب عم هج فخ ممم سابع نبا لوق
 E eas هللا تايآ ماسقأ
 EN ee OSE E E ةينوكلاو ةيعرشلا تايآلا يف داحلإلا
 HY Ca EOE اهحرشو «بابلا لئاسم
 VE ا ا ولا ا اي هللا ىلع مالسلا :لاقي ال باب
 0 ]0 ةمجرتلا حرش
 YON TEER RRA ديحوتلا باتكل بابلا ةبسانم

 TTT accesses دوعسم نبا ثيدح حرش

 NV و كم عم د ولاول قسم يعم RS اهحرشو «بابلا لئاسم
 مالا aS ا علو ونس لاب تعش نإ يل رفغا مهللا :لوق باب
 .٠ ۳۳١ . .تئش نإ يل رفغا مهللا مكدحأ لقي ال» :ةريره يبأ ثيدح حرش
 FEN يا ا see a قيلعتلا يف روظحملا
 FE ees ب9 ديحوتلا باتكل بابلا ةبسانم
 00 001 اهحرشو «بابلا لئاسم
 ا aE يسم و اخو يتمأو يدبع :لوقي ال باب

 FE ا او وا ا اللا ولا فلم و عفا حام يبر لوق
 FEA ااا برلا ةفاضإ ماسقأ
 EVs Eos SRE هللا ريغ ىلع ديسلا قالطإ
 000 0 aE ةيالولا ماسقأ
 E ل م م م دلال Ras en ىلوملا ماسقأ
 EVs NERS اهحرشو «بابلا لئاسم
 PEV essing هللاب لأس نم دري ال باب

 EE را يا امل ل SS Eh هللاب لاؤسلا ماسقأ
 E ana RRA ERR es هللاب لأس نم در مكح



 : ةماعلا وارد ابنا ديا وو 0 لاؤسلا مكح ْ

 OE ا ع ا لاملا لاؤس مكح

 املا هاير ما eS يمدآلل وأ هلل قح يه له ةوعدلا ةباجإ

 0 ةهفاشملاب ةوعدلاك يه له ةوعدلا تاقاطب

 2000 (هوئفاكف اًفورعم مكيلإ عنص نم) ىنعم

 O ESE DS RES ....:... ةئفاكملا دئاوف

 RN e NA 0 0 119-000 ةرشابم ءادهإإلا دعب ءاعدلا

 00 ا SE اهحرشو «بابلا يف لئاسملا

 0 ةنجلا الإ هللا هجوب لأسي ال باب
 رت E ا ديحوتلل بابلا اذه ةبسانم

 E ERNE «ةنجلا الإ هللا هجوب لأسي ال» :رباج ثيدح

 ا ا ابك انطوت نا يبا را او سا د نا 00 مهيلع درلا

 ا و و «هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نإ :ثيدح

 0 اهحارشو «بابلا يف لئاسملا

 Ree ا .als وللا يف ءاج ام باب

 Rg Sa AL ل e «ولا تالامعتسا

 «انهه انلتق ام ءيش رمألا نم انل ناك ول نولوقيإ# :ىلاعت هللا لوق حرش

 ... «اولتق ام انوعاطأ ول اودعقو مهناوخإل اولاق نيذلا# :ىلاعت هلوق حرش

 ا ل ا اذ | ديحوتلل بابلا ةبسانم

 هش فا يل ل ا لن م اجا رمع نبا ثيدح حرش

 اح سس مام وقتا ...٠...٠ aS هللاب ذاعتسا اذإ

 OE اا a كلذل طرتشي ام.



 يناثلا ءزجلا سرهف

 عوضوملا

 .... للاب نعتساو كعفني ام ىلع صرحا» :ةريره يبأ ثيدح

 ا تالاح عبرأ نم ولخت ال دابعلا لاعفأ

 ا ع ا ا و او «هللاب نعتساو» :هلوق

 21111111 1 1 1 11 ةناعتسالا ىنعم

 ين لا و ينعدم ا خافوا «نزجعت الو» :هلوق

 eS دوصقملا فالخ لوصح دنع ناسنإلا هلوقي ام
 .... نيلاح نم ولخي ال هبولطم ىلع تأي ملو ردقلا هفلاخ اذإ

 EE ARISE IE (هللا ردق» :هلوق

 مم وجل ف eS aS ةدارإلا ماسقأ

 ES ناطيشلا لمع

 TT ENR ثيدحلا دئاوف نم

 2270000 ثيدحلا اذهل ةيردقلا بيذكت

 E مالسإلا خيش مالك
 SASHES SNS ale مدآ ينب ىلع ناطيشلا ريثأت

 SS ا ا اهحرشو «بابلا يف لئاسملا

 هكا لج رم دا أ مول كم رج فرو حو حيرلا بس نع يهنلا باب

 a ا د م و ف د ماجا وجمل امو مو نو يهللا نم دارملا

 e SR «حيرلا اوبست ال» بعك نب يبأ ثيدح حرش

 E A حيرلا لوصح دنع ناسنإلا هلوقي ام

 إ1 ES بابلا يف لئاسملا

 5 «ةيلهاجلا نظ قحلا ريغ هللاب نونظي# :ىلاعت هلوق باب
 ا م Ee ولا ا عقل ا جروب راو هو ل ةيآلا حرش
 ا لجو زع هللاب نظلا عاونأ
 O «ءيش نم رمألا نم انل له نولوقي» :هلوق

 Ea SS كلذب مهدارم

 aS eS SE e es ةباتكلا ماسقأ



 دحأ لثم مهدحأل ناك ول هديب رمع نبا سفن يذلاو» :رمع نبا لوق ٠

 منع ران هم مم مالي ف عقن ية ينءفف eR را ادم .٩ .اًيهذ

o1 

 حفلا عوضوملا

 ةيآلا ىلع ميقلا نبا مالك |  SE ESASا
AN eens م رومأ ةثالث ءوسلا نظ ريسفت يف ميقلا نبا ركذ ام ةصالخ 

SSeS SERR E ةلزتعملا لوق 
 ا وللا اال هتافصو هللا ءامسأل نيفرحملا ىلع درلا 531

 ان :. لطعم لثمم لكو لثمم لطعم لك :مالسإلا خيش لوق

 ءوسلا نظ هلاب نظب نأ نكمي ال هتمكح بنجومو هتاةصو هل ءامسأ فرعي يذلا . ۳4۲

 . ل «رثكتسمو لقتسمف» :هلوق  ERمق ا
OT اهجرشو «بابلا يف لئاسملا 

 قولا تانلا ةا  aقف د الا هوم ا ومش سو مق م
RAV SOS ردقلا يركنم يف ءاج ام باب 

۳۹ ESOS ESSA Dane ا ةمجرتلا حرش 

PA 00 011151 a SARS a ردقلا هيلع قلطي ام 
VR SES اًصوصخ ةيبوبرلا ديحوتب قلعتي ردقلاب ناميإلا 
PES > a نلدلا قامفأ 

 - ل ا ا ما ريجلاب لوقلا ىلع بترتي ام  Oا ا ا
n E ردقلا راكنإ يف ةالغلا 
EEN SSS نيتفئاطلا نيب اوطسوت ةعامجلاو ةنسلا لهأ 
1 E OE فيلا كمل E ةيردقلا ىلع درلا 

E SERA Boe 000 ةيربجلا ةلدأ 
E ET ةيلقعلاو ةيلقتلا ةلدألاب ةيربجلا ىلع درلا - 
A E [1 1 ز ز]ز [1 11 RE ردقلا بتارم 

OO SRR بتارملا هذهب ةعامجلاو ةنسلا لهأ ناميإ 

COOSA ىرخألا ةيبسنلا تاريدقتلا 
a اجمل هللا ردقب هتيصعم ىلع يصاعلا خاجتخا نالطب ىلع:ليلدلا 

CONSE A '... ردقلاب ناميإلا دئاوف 



 يناثلا ءرحلا سرهف

 عوضوملا

 0 ............. لجو زع هللاب ناميإلا هنمضتي ام
 .A ea n ةكئالملاب ناميإلا هنمضتي ام

 SS SO ورا اا ب عرفلا و رق بتكلاب ناميإلا هنمضتي ام
 aE SE ولا واوا و ا كل م ا لسرلاب ناميإلا هنمضتي ام

 ا ل ا ع رس مالسإلا خيش مالك
 ا ا a رخآلا مويلاب ناميإلا هنمضتي ام

 ا ا م سا EEGs أما ردقلاب ناميإلا ىنعم

 نم م هرم نوم مةو ومو ثوب ميو ووي و ةقققورو وة عفاف قع وو ماقال هللا رارسأ نم رس ردقلا

 ewe Kene هول eames Resa n هللا ىلإ بسني ال رشلا

 0 ل ا هريغل ةبسنلابو هل ةبسنلاب ريخو هيلع رش قراسلا دي عطق

 و ا مل ل هيلع درلاو ةقدانزلا ضعب لوق

 «ناميإلا معط دجت نل كنإ ينب اي» : هنبال تماصلا نب ةدابع لوق حرش

 RSS ARES ملقلا يف سانلا فالتخا
 E ملقلا لبق شرعلا

 E e ا ركب ما را وخامس جس وشما د ثيدحلا دئاوف
 ا ال م وت و جا بم ومروان ةمايقلا مويب ةيمستلا, ببس
 ا (هرشو هريخ ردقلاب نمؤي مل نمف» :بهو نبا ةياور

 ا ا E دج واح ميك «رانلاب هللا هقرحأ» :هلوق
 es E ESEREN ESEN ردقلا راكنإ مكح

 او و يك زعم وال ها EEE «ردقلا نم ءىش ىسفن يف» :هلوق

 ESA ERE RS رثكأ ةيبوبرلا ديحوتب قلعتم ردقلاب ناميإلا

 EER SASS A RS ردقلاب سانلا فالتخا

o ASA ASAR EES بابلا يف لئاسملا 
 11111 1 نيروصملا ىف ءاج ام باب

 ee هتك يف هاء انو عي هموم ا eA ديحوتلل بابلا اذه ةبسانم

 , «يقلخك قلخي بهذ نمم ملظأ نمو» :يسدقلا ةريره يبأ ثيدح حرش



o14ىناثلا ءزجلا سرهف ْ  

 ا / عوضوملا

 EA ا ريوصتلا لاوحأ
E E OES 

 ETA RS e SS نانيوةنئاقلا ملاح

 E E E O TED اهيف ءاملعلا فالخو ةئلاثلا ةلاحلا

 EES NO 201 اهمكح نايبو هعاونأ ةعبارلا ةلاحلا .

 COE .. ؛ةمايقلا موي اًباذع سانلا دشأ» :ةشئاع ثيدح حرش

 هل دعس ماقتل ينص أ كلب طفلا نع E لوا

 EES هنع باوجلاو اذه يف لاكشإلا «اًباذع سانلا.دشأ» :هلوق ,

 1 E ا «رانلا يف روصم لك» :سابع نبا ثيدح حرش

 E ىلع تانيإ :هل لاق هنأ يلع نع جايهلا. يبأ ثيدح حرش '

 ...٠.٠ LU RE ا هللا لوسر

 A EE 0 ناؤيحلا ريوصت وه مرحملا :روهمجلا بهذم

 CEN وا روصلا عم فرشملا ربقلا ركذ ةبسانم

 ........٠ ENaC روصملا ةبوقع

 143 e وو كا AN ناتدئاف

 20 ERE O RSS ESS روصلا ءانتقا مكح |

 قات و RO EOS اهحرشو «بابلا ىف لئاسملا

 00 0 ب8 فلحلا ةرثك ىف ءاج ام باب '

 Oe a ا و ديحوتلا باتكل بابلا ةبسانم

 1 «مكناميأ اوظفحاو# :ىلاعت هلوق حرش
 ١ OOO GSAS 0000000 فلحلا ةرثك مدعب دارملا

 11 0 .٠ نيميلا ظفح نم دارملا

 CONV aS «ةعلسلل ةقفنم فلحلا» :ةريزه يبأ ثيدج حرش

 ...٠ GON sess RS .هللا مهملكي ال ةثالث» :ناملس ثيدح حرش .

 EON ا ال قم لاوقأ ةينامث ىلإ هللا مالك يف سانلا فالتخا

 ONO هلصأ ثابثإ ىلع ليلد مالكلا يفن

 O EN Ss ةلآ هل نوكي نأ هناحبس همالك نم مزلي ال



 9 يناثلا ءزجلا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 O ا و لا و فو نط وبل ل Sa بابلل ثيدحلا ةبسانم
 E ا ا ل «. . .ينرق يتمأ ريخا :نيصح نب نارمع ثيدح حرش
 AER وكلك ووسام ياض اواو نرقلا ىنعم
 0 ماا و اخ اح ومروان وعش مط سس هسا عاد ةباحصلا نرق ءادتبا
 200070700 0 5 ا نرقلا يف مالسإلا خيش مالك
 1 «ءادهشلا ريخب مكربخأ الأ» :ِهلك هلوقو ثيدحلا اذه نيب عمجلا
 4 ل يو ا ملا عا عك رن «. . .ينرق سانلا ريخ» :دوعسم نبا ثيدح حرش

 E م ل هدا ا م كانو اا .٠ . .سانلا ريخ» :هلوق يف ةيلضفألا عون
 VE SR «دهعلاو ةداهشلا ىلع اننوبرضي اوناك» : يعخنلا ميهاربإ لوق

 Ne ASRS enna راغصلا ةداهش مكح

 000 0 0 0 0000 اهحرشو «بابلا ىف لئاسملا
 CVO ASANE MES ASRS هيبن ةمذو هللا ةمذ ىف ءاج ام باب
 عال A ةمذلا ىنعم

 NOTRE هللا ىلع دابعلا دهعو هدابع ىلع هللا دهع
 10000 ¢... .هللا دهعب اوفوأو# :ىلاعت هلوق حرش
 ا ا نم شط سا SOR ةمجرتلل ةيآلا ةبسانم
 VV «. . .شيج ىلع اًريمأ رمأ اذإ ي هللا لوسر ناك :ةديرب ثيدح حرش
 NE ااا 1 1 1 1 0 0 e ايارسلا ماسقأ

 NV يك مم سا ASRS SSSR ىوقتلا فيرعت
 EV AER نطولا لجأل لاتقلا
 ERN SAE ES نيكرشملاب ليثمتلا

 ل ع حلوو ودا و نطل لاصخ ثالث ىلإ نيكرشملا نم ودعلا ةوعد
 AF SEARS مالسإلا ىلإ :هلوق ىنعم
 E اداوم ولعب م وما مالسإلا ىمسمو ناميإلا ىمسم نيب يب يبنلا قيرفت
 EAE هم ل حما لالا مودم ممول عمد ا و محال ناميإلا ىمسم يف لامعألا لوخد
 ERE EEA ]ز 00: «نيرجاهملا راد ىلإ» :هلوق ىنعم
 ERO قت دوا وا فج رم ورم نام رضا نا وع ءيفلاو ةمينغلا فيرعت



 يناثلا ءزجلا سرهف ٌْ 5-5

 !ةحفصلا ش ۰ عوضوملا

 AS E ؟ةمينغلا دا تم نس
 1 .٠ EEO «ةيزجلا مهلأساف» :هلوق

 AT ess «نورغاص مهو دي نع ةيزجلا اوطعي ىتح# :ىلاعت هلوق ىنعم

 AV RSS SRSA مج نك ضتم «مهلتاقو هللاب نعتساف» :هلوق '

 CAV aR 00010103121 1-1 هيبت ةمذو هللا ةمذ مهل لغجت الف» :هلؤق

 0000 0 0 لورو هللا دهع ىلع مهلازنإ ميرحت

 ل ام الم يح ما ودرس ا افا 00 كلذ يف ةلعلا نايب

 TS ٠ :هلوق ىنعم

 لااا ]1 ] 1 1 ]1 121 1 1 1 1 1 1 eae «هللا ةمذ

 و قا ال ا لا و تملا ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فالتخا

 00000 0 ب هداهتجا ثيح نم بيصم دهتجم لك

 عقال ea عورفو لوصأ ىلإ نيدلإ ميسقت مالسإلا خيش راكنإ

 A لا لا مام هوس ES 0 داهتجالا باب ءاقب

 e ساو د اه E ْ لجو زع هللا .مكح ماسقأ

 AC EERSTE A ES اهحرشو «بابلا ىف لئاسملا

 AV... AOE هللا ىلع ماسقإلا يف ءاج ام باب
 CAV ا ع و همنا «مسقأ ال١ :هلوق يف ال» يف ءاملعلا فالتخا

 ل ا م .٠ AER A هللا ىلع ماسقإلا ىنعم

 AV ااا STS Sa رع م.. هللا ىلع مسقلا ماسقأ

 EA Eee eS RRS ديحبوتلا باتكل ةمجرتلا ةبسانم

 Ae SAE Aa !... بدنج ثيدح حرش

 OE Eee OA SSAA ASR و همالك هيلع لدي ام

 SS SR اهحرشو «بابلا يف لئاسملا
 eases هقلخ ىلع هللاب عفشتسي ال باب

 ON as SES eek ديحوتلا باتكل بابلا ةبسانم

 E , هقلخ ىلع هللاب عافشتسالا
 و للا «. .للك يبنلا ىلإ يبارعأ ءاج» :منعطم نب ريبج ثيدح حرش



 ¥0 ىناثلا ءزجلا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 O ]| ]ذ]ذ1]ذ] ERE اهحرشو «بابلا يف لئاسملا

 ONE كرشلا قرط دسو ديحوتلا ىمح ةي يبنلا ةيامح يف ءاج ام باب

 BVA رك ام ملا نوبل يون با انج ا ف ح ديحوتلل بابلا ةبسانم

 ONE E منكما «رماع ينب دفو يف تقلطنا» :ريخشلا نب هللا دبع ثيدح

 000011 1 ز ز ]  ز]ز ز]ز] ز ز ز ز هللا الإ هب فصوي ال (كرابت) لعفلا

 Ose ERAS ؛مكلوق ضعب وأ مكلوقب اولوق» :هلوق

 ا 0 6-0101 «كرشلا باب» ةا ىبنلا ةيامح

 مااا raa «مدآ دلو ديس انأ» ی هلوقو ثيدحلا نيب عمجلا

 ها ا ملفا كو سلم عاما فوم رام اذه يف هللا هقفو خيشلل رهظي ام

 OATS Baga SO 0 ثيدحلا اذه يف روذحملا

 ON AEE 000 هنع هللا يضر سنأ ثيدح حرش

 OE ESR ناسنإلا فاصوأ لجأ نم هلل ةيدوبعلا

 ا اا SAS a الللي لوسرلا ىف تفرطت ىتلا فئاوطلا

 دال E ار چالا يف .لئاسملا
 O EES 4. . .هردق قح هللا اوردق امو :ىلاعت هللا لوق ىف ءاج ام باب

 ده٤٠ .. ...٠ هللا لوسر ىلإ رابحألا نم ربح ءاج» :دوعسم نبا ثيدح حرش
 OTN RSS e وبوس اك اعل ةيآلل فيرحتلا لهأ ريسفت

 0117 ب ERS لو لا نم م مما ورم رو هام فوط ثيدحلا دئاوف

 ONA ا ل ا ا واط ا مهيلع درلا

 Tsetse 0 مكحأو ملعأ فلخلا ةقيرطو ملسأ فلسلا ةقيرط :مهلوق

 ها م لا سم سس تنال فك طا اخ حم ةرابعلا هذه نالطب

 اا لَك هلوسر ةنسو هللا باتك نم ةديقعلا ذخأ بوجو

 OTN ل ا وف EER «عبصإ ىلع رجشلاو لابجلاو» :ملسم ةياور

 هاا ولالا ابا ا ول سا هول ايي يبنلا لعف امك انيديأ زهن له

 اا 000 «عبصإ ىلع تاومسلا لعجي» :يراخبلا ةياور

 ل1 ا ا SA «هلامشب نهذخأي مث» :هلوق 0ع



 يناثلا ءزجلا سرهف ۸ ١

 00 0 «هلامش» ةملك يف ةاورلا فالتخا

 شرعلا يف يسركلا ام» ':لوقي ةي هللا لوسر تعمس رذ يبأ ثيدح حرش

OT Te e DoT A a} 

 هال 2... «. . .اهيلت تلاو ايندلا ءامسلا نيب» :دوعسم نبا لوق اذه هيلع لدي ام

 O SESS DS «شرعلا قوف هللاو» :هلوق

 كلر DE ا ...٠...٠ هللا ولع ماسقأ

 8م ا ا وا وتلا مولا ند قا وم نيمسق ىلإ هللا ولع اوركنأ نم ماسقنا

 .٠٠ 641١ . .ضرألاو ءامسلا نيب مك نوردت له» :بلطملا دبع نب سابعلا ثيدح حرش

 N اا000 e هللا ةهجلا تابثإ يف ليصفتلا

 OEE ECS SOS RSE فيرحتلا لهأ لوق

 OLEAN aS بابلا ىف لئاسملا

 9617 EES SaaS EES يناثلا ءزجلا سرهف



 'لوألا ءزجلا سرهف

E E AS e ديحوتلا دئاوف نم 

 همك

 ةحفصلا عوضوملا

 E EEA حلمنا دوم همم جحا مو AS هللا ءاضق ماسقأ'

 E ا « . . .كبر ئضقو# : ىلاعت هلوق حرش

 E ERE ES SBE Se ةيدوبعلا ماسقأ

 O SS 4. . .هب اوكرشت الو هللا اودبعاو# :ىلاعت هلوق حرش

 لن 00 4« .. .مكيلع مكبر مرح ام لتأ اولاعت لق :ىلاعت هلوق حرش

 0 eA و وج ا عا ا شحاوفلاب دارملا

aقل م هاش ا اة مم هلو عا يما  RESA 

 OE SR Ae لوما ام ا سل لج هللا .دهعب دارملا

 N RT اياصؤلا نم ةيآلا هذه هتنمضت ام

 00 اا هللا طارصب دارملا

 1 e Sa ز ز ز ز ز ز 0 ةيصولاب دارملا

 E ا ل د هللا ىلع دابعلا جوا ءدابعلا ىلع هللا قع

 EV A E SS وحنلا ءاملع دنع «ساتلا رشبأ الفأ» : هلوق

 11 ا ا E OEY اهيلع مالكلاو «بابلا لئاسم

 E RE Ae هببس لعف نم ىلع نعللاو «كرشلا قالطإ
 BE ا ا لامعألا حالصل ديحوتلا طارتشا
 نا ةحلصملل ملعلا نامتك

 DO ا وا لمولانا Se 1 ملسملا ةراشب بابحتسا

 e aê هللا همحر ةعس ىلع لاكتالا نم. فوخلا

 AO ملعأ هلوسروأ هللا :لوؤسملا لوق مكح

 5411 1 ولم اع جا مخاط طا ينأى اع ملعلاب سانلا ضعب صيصخت

 E OATES 1 1 1 1 1 1 1 SS الی هعضاوت

 .E Ea As بونذلا نم رفكي امو ديحوتلا لضف باب
 E 0 0 0 0 000000ب هبوجو مدع ءييشلا لضف ركذ نم مزلي ال

 2 ا 000ج



 لوألا ءزجلا سرهف

 عوضوملا

 rao نيملكتملا دنع ديحوتلا

 صاخلاو ماعلا ىنعملا ثيح نم يصاعملا

 Da «هلوسرو هدبع اًدمحم نأ» حرش

 اج 1 VILTELVELASENREA ع لوسرلا قح

 »2207000 مهعابتأو ةعدتبملا

 ET (هلوسرو هللا دبع ىسيع نأو» حرش

8 

 E DE نيمسق ىلإ مسقني ةنجلا لوخد

 e ع هول هن هلل ف هب كوعدأو كركذأ» : ىنعم

 ERR «يريغ نهرماعو» : ىنعم

 RÎ سنأ ثيدح حرش

 011 اهحرشو «بابلا لئاسم

 SERE MERR TI A نيضرألا دلع

 «لمعلا نم ناك ام ىلع» : ةي هلوق ىنعم

 A E هناحبس هلل هجولا ةفص تابثإ

 es ةنجلا لخد ديحوتلا ققح نم باب

 E ديحوتلا قيقحت هب لصحي ام

 ن 4. . .ةمأ ناك ميهاربإ نإ : حرش

 2 نارمأ هنم داري دبع ىلع هللا ینثآ اذإ

 aa SSSA البق نم عرش

 0000 «ميرم ىلإ اهاقلأ هتملكو» : ىنعم

 دا مم بولا هدا ف مق اهثم حوزو ىلع



 :لوألا ءزجلا :سرهف ش ْ 88

 ًةحفصلا ٠ ٠ عوضوملا

 0ك صخألاو معألا ىنعملاب يصاعملا ماسقأ

 Yaa ee ريبج نب ديعس نع نمحرلا دبع نب نيصح ثيدح حرش

 ا ا ا هريغب وأ هسفنب ناسنإلا اهلعف اذإ ةيقرلا مكح

 ا ا اهحرشو بابلا لئاسم

 EE 0 00 0  ز ز ز هني يبنلا ىلع ممألا ضرع ةدئاف

 Nels ا 4 ناينتإلا اقرا: تار

 Sene E EY د «نضيراعملا لامعتسا

 1 .٠ OO EY كرشلا نم فوخلا باب

 ease يحسب هد e هلبق امل هتبسانم
 ل ع لك رتا «كرشلا ماسقأ

 NE لا ا ف اس اعل ا فوط اما 1 رغضألا كرشلا رفغي له

 .٠ ee at ee NRA منصلاو «نثولا رعت

 E E E واورلا اس حما '.. رثألاو ثيدحلا فيرعت

 ان سل خل مم ةدابعلا لاطبإل ةبسنلاب هماسقأو «ءايرلا فيرعت

 1 1 ا كم TP ADE HE ءاعدلا ماسقأ

 ا اواو حط ساو يونا روم ها ودك .٠٠ صالخإلا كرش جالع

 ا e E Be ا طا كرشأ نمل رانلا يف دولخلا مزلي له

 El اهجرشو »بالا لئاسم '

 11 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ءاعدلا باب

 ۲۸ ...٠ Evers E هلبق امل بابلا ةبسانم

 ا E 11000000 :.. هللا ىلإ ةاعدلا ماسقأ



 لوألا ءزجلا سرهف

 عوضوملا

 Ee نميلا ىلإ ذاعم ثعب يف سابع نبا ثيدح حرش

 O A E سانلا لاوحأب ةي هتفرعم

 اك ف وح نك وتم لا يل درعا مولا اإل ال اولا «هلإ ال ىنعم

 SSS a ءاوللاو ةيارلا نيب قرفلا

O Eب  O 

 ًالوأ مهيلع بجي امب مهربخي وأ ءًالوأ مالسإلا ىلإ وعدي له
 RS اهحرشو «بابلا لئاسم

 ES ا تاور لوما او و ةوعدلا يف صالخإلا

 ERG SS يوكو بجاو لوأ

 ES aes RS جردتلاب ميلعتلا

 aes ea ةوبنلا مالعأ نم

 ESAS ايتفلا ىلع فلحلا

 EERE هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو «ديحوتلا ريسفت باب

 EE ا وا CEN زو ا و يا ريسفتلا ىنعم

 12ش * . . .نوعدي نيذلا كئلوأ# :ىلاعت هلوق حرش

 27 4. . .هموقو هيبأل ميهاربإ لاق ذإو# :ىلاعت هلوق حرش

 0 * . . ينرطف يذلا الإ#. :ىلاعت هلوق ةدئاف

 4. . .هللا نود نم ذختي نم سانلا نمو# :ىلاعت هلوق حرش

 دع اورو وو لاف جو حا هك خل جملا هالو ةبحملا عاونأ

 2 ا OEE OED AE ديحوتلا ريسفت

 SARs داما ءاعدلا ماسقأ

 eê Ramee ne ةيكرشلا ةبحملا

 ESRAR هللا نود نم دبعي.امب رفكلا

 e امهوحنو طيخلاو ةقلحلا سبل كرشلا نم باب

 Seas بابسألا يف سانلا ماسقأ

ecer 

 مم دمة ممريف



 لوألا ءزجلا سرهف 0 ظ هو

 , ةحفصلا ش ۰ عوضوملا

 eee د لاب ا یر
 A ss :. هلا نود نم نوعدت ام متيأرفأ لق :ىلاعت هلوق حرش

 VISA ا 1 ز ] ز ز #«هل هللا عدو الا :هلوق ىنعم

 VE يو سا وبا جلو ا وسل اع يقل د اهحرشو «بابلا لئاسم

 E e SÎ E لهجلاب رذعلا
 ل 1 ا م ا ..... مئامتلاو ىقرلا يف ءاج ام باب
 Vee ام ا احم ال ا و مئامتلا قيلعت مكح

 MAE ا ا م... هللا ريغب قلعتلا ماسقأ

 VMN تون ثمن مث قرة رفة لة ممم ف وقرفة رمق موقف مفم ةمطةمفمم ةيقرلا زاوج طورش

 AR E e عفيور ثيدح حرش

 ا آل .. اهحرشو «بابلا لئاسم

 NATE TETRA TE مزيتامورلا راوس

 ET (اذك ةنسلا نم» :يعباتلا لاق اذإ

 AEE اا رجح وأ رجشب كربت نم باب

 ACAR ]1 ] ]1 ]1 1 ]1 1 ةكربلا عاونأ

 ا 11 «.. .ىزعلاو تاللا متيأرفأ» : ىلاعت هلوق حرش

 ا اا ا eS يثيللا دفاو يبأ ثيدح حرش

 ET So << رش باللا لاق

 ٠ نم'فوخلا باب لوأ رظناو» رغصألا كرشلا طباض يف ءاملعلا فالخ

O ED 

 :YE e الا 3 رشا نفعي له

 ا DS 200010011011 ت0

 e a كم هدمت ب را



 ۹۱ لوألا ءزجلا سرهف

 00 ا a رمألا ىلع تادابعلا ىنبم
 IY ا لل ل مة رزمة نة زن مملوء يبت رب ميمي ثوم معمق ربقلا لئاسم
 PVE cesses هللا ريغل حبذلا يف ءاج نم باب
 E ea هللا ريغل حبذلا ماسقأ
 ا نا « . . .يكسنو يتالص نإ لق :ىلاعت هللا لوق حرش
 Ye dec «رحناو كبرل لصف# :ىلاعت هللا لوق حرش
 Aen 1 SRS ةقيقعلاو ءةيحضألاو «يدهلا مكح
 a Ras ةرشابملا ةلزنمب ببسلا
 Eada aaa باهش نب قراط ثيدح حرش
 هدا ب اقوا Aas aa اهحرشو «بابلا لئاسم
 se مومعلا ليبس ىلع يصاعملا لهأ نعلو نيعملا نعل نيب قرفلا
 TYA esen هاركإلا يف لعفلاو لوقلا نيب قرف ال
 RE ds ؟لوأتي وأ قفاوي وأ ىلوألا له رفكلا ىلع هركأ اذإ :ةلأسم
 ا eS مظعألا دوصقملا وه بلقلا لمع
 اا ا ا اأو حو هللا ريغل هيف حبذي ناكمب حبذي ال باب
 0 0 ب «ًادبأ هيف مقت ال :ىلاعت هلوق حرش
 n ا ا ا لمة ة ل ل ل منة ل مثقلة م ممم يلم بمعف كاحضلا نب تباث ثيدح حرش
 FEO 1 حالطصالاو ةغللا يف رذنلا فيرعت
 رذنلا مكح

0 
 00 ديعلا فيرعت
 EV a as Aa رذنلا ماسقأ

 TEA asa ةيصعملا رذن يف ةرافكلا بوجو يف ءاملعلا فالخ
 1100000 0 0 0 e هللا ريغل هيف حبذي ناكمي حبذلا مكح
 EY و وا تاق RRA اهحرشو «بابلا لئاسم
 د أو ب ل الا ا ام ولا واح نيمو هدو نانا اا ةسيئكلا يف ةالصلا



 . لوألا ءزجلا سرهف : ب
 ' ةحفضلا

 ل A ةجاحلا دنع يتفملا ناصتعتا

 EO اا م خس na هللا ريغل رذنلا كرشلا نم باب

 EOS وس ةيصعملا رذنو «هللا ريغل رذنلا نيب قرفلا

 Eo م ا م ا حل «رذنلاب نوفوي# : یلاعت هلوق حرش

 E 0 8 © . . .ةقفن نم متقفنأ امو# :ىلاعت هلوق حرش

 Yl ةشئاع ثيدح حرش

 ENS anes ل EE EE رذنلا مكح

N E11  

 o N OE ENI هللا ريغب ةذاعتسالا كرشلا نم باب

 i 108 *« . . .سنألا نم لاجر ناك هنأو# :ىلاعت هلوق حرش

 Oa خل ees ميكح تنب ةلوخ ثيدح حرش

 ....٠ PORTE a SSS هللا تاقولخم ماسقأ

 11010 ea ناو ا هريس ذأ لما ب ا ١ ! قولخملاب ةذاعتسالا مكح

 Vs رو ءبابلا لئاسم

 RES هنم ريخ وه ام ركذ الإ اًئيش لطبي ال عرشلا .

 e ل ee هريغ وعدي وأ هللا ريغب ثيغتسي نأ كرشلا نم باب

 O ا ا هر و تل اش لم ل ما ل ةثاغتسالا فيرعت ,

 اا E :قولخملاب ةثاغتسالا مكح

 ااا 2000 ءاعدلا ماسقأ

 0 « ٠ . كغفني ال ام هللا نود نم عدت الو» : یلاعت هلوق حرش

۲ #0. .وه الإ هل فشاك الف رضب هللا كسسمي نإو# :ىلاعت هلوق حرش .
 ۰۰۰,٣١

 Wea e (قزرلا هللا دنع اوغتباف : ىلاعت هلوق حرش

 FAAS A فم نوكي امبو ءركشلا فيرعت ٠

 انش *. .هللا نود نم وعدي نمم لضأ نمو# :ىلاعت هلوق حرش

 0101 sy a مأ نيب قرفلا .



 لوألا ءزجلا سرهف
 حبحب يب سل س
 ةحفصلا عوضوملا

 نكي تماصلا نب ةدابع ثيدح حرش

 NN asas ESE SS «يب ثاغتسي ال هنإ» :ْهْكك هلوقب دارملا

 ا SAE اهحرشو «بابلا لئاسم

 ۲۸۳ .... ©«. .نوقلخي مهو ًائيش قلخي ال ام نوكرشيأ» :ىلاعت هللا لوق باب
 YA ل ا E اللول اصلا داما معتم ةيآلا حرشو «بابلا ةبسانم
 اكيد . «ريمطق نم نوكلمي ام هنود نم نوعدت نيذلاو# :ىلاعت هلوق حرش

 إل طم اا ا Ss ا وو محم تاومألا عامس :ةلأسم
 Ares se د ]ا مالا لاو ل او as سنا ثيدح حرش

 TAN cease ل كا المال فأل eS هيأ هوت معمل رمع نبا ثيدح حرش

 A RARE يق واو اب روك وامل ةريره يبأ ثيدح حرش
 قي هيأ وت E اهحرشو «بابلا لئاسم
 EE ERS A لزاونلا يف تاولصلا يف تونقلا : ةلأسم

 FON SASS aes ةالصلا يف هيلع وعدملا ةيمست

 EN 000 sege تونقلا يف نيعملا نعل
 O E TE ( . . .مهبولق نع عزف اذإ ىتح# :ىلاعت هلوق باب
 مك ا ا ا ةيآلا حرشو «عزفلا فيرعت
 EAA SSSA مو لع وح م هع ويوم وك نامسق هللا ولع
 ا eA EAA عام ديم هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح حرش
 0000000 0 ا 0 يعباتلاو «يباحصلا ريسفت
 0 0 0 عورفو لوصأ ىلإ نيدلا ميسقت
 E 7 نهاكلاو ءرحسلا فيرعت
 0 oat باهشلا فيرعت
 اا 1 1 عمسلا يقرتسم عاطقنا يف ءاملعلا فالخ

 ا 0 0 ناعمس نب ساونلا ثيدح حرش
 اع مئات طاح جوا نيس مطاوع حشا امهنيب قرفلاو ءهللا ةدارإ ماسقأ



 ا عوضوملا

 A RARE هللا ةزع ىناعم

 EONS ارش «بابلا لئاسم

 251011 E ' ةيردقلا رومألل نيقرتسملا عامس

 ا ام اا اهركنأ نم ىلع درلاو «تافصلا تابثإ

 ..........٠ DE ese ةعافشلا بايست

E Ea a ae ا 

ese ee Aa 4 هيو eas Raa هباوجو لاكشإ 

 #هنذإب الإ دنع عفشي يذلا اذ نم» :ىلاعت هلوق حرش

 ... (تاومسلا يف كلم نم مكو# :ىلاعت هلوق حرش

 ا ا ل و د اجماع امل SE و ةعافشلا اطرشب

 0 # متمعز نيذلا و لق# : : ىلاعت هلوق حرش

 111111 ]1 ] ] ] ]ز] ] ]ز]ز]ز]ز] E 0 مالسإلا خيشل مالكم

 Re A a ةيفنملا ةعافشلا

 ا ........... لإ يبنلا ةعافشب سانلا دعسأ

 ا شل د ا أ..... ةعافشلا نم ةدئافلاك

 AS . اهحرشو «بابلا لئاسمح

 لوألا ءزجلا سرهف



 عوضوملا

 اك بلاط يبأ ةافو ثيدح حرش

 aS Ea ثيدحلا يف ةدراولا تالاكشإلا

 SAE اهحرشو «بابلا لئاسم

 E بلطملا دبع مالسإ معز نم ىلع درلا
 ERR DE SEES SR SEA RES ءوسلا باحصأ ةرضم

 ا رباكألاو فالسألا ميظعت

 و ماعم نا مل و ميتاوخلاب لامعألا

 نيحلاصلا يف ولغلا وه مهنيد مهكرتو مدآ ينب رفك ببس نأ باب
 E «مكنيد يف اولغت ال باتكلا لهأ اي» :ىلاعت هلوق حرش

 a NAO SEA E e ولغلا دسافم

 RAR ةدابعلا يف سانلا ماسقأ

 eR يول د مل لوا عمق ةدابعلاو «ةديقعلا ىف ولغلا

 ا امام E E عطنتلا فيرعت

 O O اهحرشو «بابلا لئاسم

 امل ام ا اوما ضرألا يف ثدح كرش لوأ ةفرعم

 00000 دلوملا ديعب لافتحالا

 ارو ف طوع واب اد قت لافطألا داليم ديعب لافتحالا

 ممم م مام م ملام م ممم ث منة ة مة ممر معة معمم رفكلل بہس عدبلا

 50171110110000 ةعدبلا هيلإ لوؤت ام
 يس هام SAREE ربقلا دنع ةدابعلا لعف

 و و ا هع واول PEEP ملعلا دقف ببس



 لوألا ءزجلا سرهف ْ 6

 ا عيضوملا :

 SR داهتجالاو «ولغلاو ءعطنتلا نيب قرفلا

 OPE E  ةككناقلا دارك

 CR ID حلاص لجر ربق ذنع هللا دبع نيف ظيلغتلا يف ءاج ام باب

 O OE اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح حرش

 12100000100 كلذ نع باوجلاو دجسملا يف ايب يبنلا ربق

 E ا ا جسما حيجس ا ع طن هللا دبع نب بدنج ثيدح حرش

 SS اللا قد n نويل: داك نوف

 .:ةعاسلا نإ هرابخإ نيبو 2. . يتمأ نم ةفئاط لازت:ال» :يي هلوق نيب عمجلا

 ا رع اا ل رو ف جب فاق هول مفر لل قام دو يا :قلخلا رارش ىلع موقت

 esen بابلا ةصالخ

 000 ا ةيمهجلا بهذم

 . هللا نود نم دبعت اًناثوأ اهريصي نيحلاصلا روبق ىف ولغلا نأ ءاج ام باب

 ءاع إم قا عام م و هيف هيمو د ةريرط يبأ ثيدح حرش

 11000 اهفرح نم ىلع درلاو ءهلل بضغلا ةفص تابثإ

 م ل دبعي انو هربق ذاختا مدع يف: هيبن ءاعد هللا باجتسا له

 ا ل ا لا ا تاللا فيرعت

 ا ا ا لا روبقلا ةرايز عاونأ

 EAP SSSA روبقلا جارسإ

 edese روبقلا ءاسنذلا ةرايز يف ءاملعلا فالخ

 ES e ل ايسر شوزن نابل لكاس
 ASS .. ديحوتلا بانج الإ ىفطصملا ةيامح يف ءاج ام باب
 O ا RSA ا و بابلا ةمجرت حرش

 ع4

 اد

1۲ 



 لوألا ءزجلا سرهف

 عوضوملا

 Re 4. . . مكسفنأ نم لوسر مكءاج دقل# : ىلاعت هلوق حرش

 Nea SSE RS ةفأرلاو ةمحرلا فيرعت

Spe Sa لكوتلا فيرعت 

 asa اهلل اج KEE هي هر هر ع 10 نع وع و اوف اک هتيب ىف هنفد ببس

 هامل م عراب دملج هو ع لع يور هو عع ع عقل ومسجل ع بابلا اذه بيوبت ببس

 eê ف رق ada oss ةمجرتلا حرش

 «باتكلا نم ًابيصن اوتوأ نيذلا ىلإ رت ملأ# :ىلاعت هلوق حرش
 RAR توغاطلاو تبجلا فيرعت

 e (...كلذ نم رشب مكتبنأ له لق :ىلاعت هلوق حرش

 e 4. . .مهرمأ ىلع اوبلغ نيذلا لاقإ# : ىلاعت هلوق حرش

 ... «. . .مكلبق ناك نم ننس نعبتتل» :ديعس يبأ ثيدح حرش

 ES دارفألاو ةلمجلا نيب قيرفتلا

 a E امم هنع هللا يضر نيسحلا نب يلع ثيدح حرش

 Ea ER اًروبق تويبلا ذاختا ىنعم

 seneannreanuaneaa none رف رام ععافاو اهحرشو «بابلا لئاسم

 AR ملا ناثوألا دبعي ةمألا هذه ضعب نأ ءاج ام باب



 ۹۸ : لوألا ءزجلا سرهف

 , ةحفضلا عوضوملا

 RES E ا رحسلا يف ءاج ام باب
 ERE ا MS Oa علا رعت

 EAVES DES مسق لك مكحو ءرحسلا ماسقأ

 SE AE RE رخسلا رفك

 ENI ديحوتلا باتك يف رحسلا باب لاخدإ هجو

 EAE لما رسام مطل #0 ol هارتشا نمل اوملغ دقلو# : ىلاعت هلوق حرش

 5 AS 4... توغاطلاو تبجلاب نونمؤيو# :ىلاعت هلوق حرش

 ١ La DT توغاطلاو تبجلا فيرعت

 هوا ا املا هسا سقاس جاسلا 95 ب ةيجت .e نهاكلا فيرعت

 EE e . .تاقبوملا عبسلا اوبنتجا» : ةريره يبأ ثيدح حرش

 EAE حا ص وو عع «تاقبوملا :عبسلا# | : يك هلوق يف رصحلا ةدئاف

 1000 EE قحلاب الإ اهلتق هللا مرح يتلا سفنلا

 ا م قرح ۷ انو الآ يف رهو اھ تارازا فيرد
 هين اا فو جمالا e se ضل ورم اما را نحل ميتيلا فيرعت

 #0 4 الا a a فحزلا موي يلوتلا نم ىنثتسي ام

 OO nnn هيلع بترتي امو .فذقلا

 E ا ا بدنج ثيدح حرش

 كا رحاسلا لتق يف بدنجو ..ةصفحو «باطخلا نب رمع رثأ

 هک وو و و اخر قو تالا لام

 GELE ااا 0000 0009 رحسلا عاونأ نم ءيش نايب باب

 INT ARRAS STRA عونلاو سنجلا

 101 O PERE قرطلاو «ةفايعلا حرش

 ONO nece ةريطلاو ‹تبجلا حرش

 .٠ ANN TSN EBE eS . .ةبعش سبتقا نم) : سابع نبا ثيدح حرش

 E eee ] ] ] ] ]00 مسق لك مكحو «موجنتلا ملع ماسقأ



 48 لوألا ءزجلا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 61 ا .٠ . .ثفن مث ةدقع دقع نما :ةريره يبأ ثيدح حرش

 OT E ا كس قو SOAS ES eS ثيدحلا ةبسانم

 E ا و لع عا «.. .؟هضعلا ام مكئبنأ له الأ» :دوعسم نبا ثيدح حرش

 OVE SRS RSS اهمكح نايبو «ةميمنلا فيرعت

 O ESR «اًرحسل نايبلا نم نإ) :رمع نبا ثيدح حرش

 O ا ا SSS نايبلا ماسقأ

 OFA وت ودل ال esen SAE ثيدحلا ةبسانم
 ها لا ماتا ES هيل ورح الم مقوم اهحرشو «بابلا لئاسم
 1000 ز] ] ] ز ] ] 1 11 مهوحنو ناهكلا يف ءاج ام باب

 Lh او تا اطال و ل ات جا رول امو ل هلع نانا هر ل نهاكلا فيرعت

 قل“ نوط ياعم SORENESS هه فمما ةناهكلا نم سيل ام

 Dr E 00000 «. . .هلأسف افارع ىتأ نم» :ثيدح حرش

 01 1 11 فاّرَعلا فيرعت

 اا 0 000001211 فارعلا لاؤس مانسقآ

 OE aR eR Se SS نجلا مادختسا

 .٠ EN SS . .اًئهاك ىتأ نم» :ةريره يبأ ثيدح حرش

 .٠ .... ٥٤١ ..هل ريطت وأ ريطت نم انم سيل» :نيصح نب نارمع ثيدح حرش

 OEE asas فارعلا فيرعت

 10001 eee فارعلل مالسإلا خيش فيرعت

 EA SRR Sm نجلا مادختسا ماسقأ

 10100 0 0 ]1 a SRA اهماسقأو داج ابأ ةباتك

 BO Resse SS موجنلا يف رظنلا ماسقأ

 OO sS ASSESS اهحرشو «بابلا لئاسم

 OF Ee iS DT DSA وط ةرشنلا يف ءاج ام باب



 لوألا ءزجلا سرهف ْ ۰

 ' ةحفضلا ١ عوضوملا

 | هور e ةرشنلا نع لئس لكي يبنلا نأ رباج ثيدح حرش

 نار 0 ERT SE OEE بيسملا نب ديعس لوق

 O SO E TE ا نا ميقلا نبا لوق

 A الا اعط O ع رحسلا لح ماسقأ

 ET اهحرشو «بابلا لئاسم
OO SA NSS SE e E 

 04 RE eso EE ' ديحوتلل ريطتلا ةافانم ماسقأ

 OU ae OES فلاح و ةةوحلا يدان دقو ريطتملا لاوحأ

 000 ESS eg 4 . . . هللا دنع مهرئاط امنإ الأ :ىلاعت هلوق حرش

 OW 4. . .مكعم مكرئاطأ اولاقوإ# : یلاعت هلوق حرش

 .٠ eee . .ةريط الو ىودع ال» :ةريره يبأ ثيدح حرش

 OE RS . رفصلاو «ةماهلاوإ «ةريطلاو «ىودعلا فيزعت

 DoW E ةغبرألا هله ىف يلان دازملا
 OA o ا ER ٠ 3 ءوثلا فيرعت

 O ES Se E لوغلا فيرعت
 اا اا 0 9 ,رماع نب ةبقع ثيدح حرش

 OV sas ا ان لأفلا فيرعت

 ها E LO O ET تائيسلا فيرعت

 هالك ETE كرش ةريطلا» دوعسم نبأ ثيدح حرش

 OV Eas OTD هتلثمأو م«ثيدحلا يف جاردإلا عاونأ

 OV نمل هامل مقا امام اس اك اس طحت E اكرش ةريطلا نوك

 :OVV ..., 23700 2 هع مق طب ةريطلا ةرافك

 را .٠ . .ةريطلا امنإ) :سابعلا نب لضفلا ثيدح حرش

 OA ب ع لوم e ® ارش تالا لئاسم

 ORO ألا رجلا سرهف


